
 

 
Persbericht 
01.04.2021 

 
Campus Zandpoort van Busleyden Atheneum biedt ouders de mogelijkheid tot het online 
bijwonen van een les én breidt studieaanbod uit met Technologische wetenschappen en 
Taal & Communicatie. 

 

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS ZANDPOORT BRENGT 
LESSEN NAAR WOONKAMER 
 
Busleyden Atheneum campus Zandpoort stelt lessen open voor twaalfjarigen en hun 
ouders. “Omdat het moeilijk is om in de school op bezoek te komen door de 
coronamaatregelen bieden we hen de mogelijkheid om een concrete les te volgen”, 
zegt Ann Van der Mieren, adjunct-directeur van campus Zandpoort. Je kan kiezen uit 
een les ICT, Fysica of Programmeren. De lessen vinden plaats op 21 en 28 april. 
Bovendien breidt campus Zandpoort haar studieaanbod uit met de afdelingen 
Technologische wetenschappen en Taal & Communicatie. 
 
Bijwonen van een les 
Campus Zandpoort trekt  erg ambitieuze en ondernemende leerlingen aan. Lokalen, 
computerinfrastructuur, schoolorganisatie en studieaanbod staan in het teken van de 
ondernemende leerling. Zo ook de manier van lesgeven. De leerlingen krijgen authentieke 
taken en problemen voorgeschoteld, die representatief zijn voor toekomstige situaties. 
 
“Ze gaan zelf op ontdekking, leren dat fouten maken mag en dat er vaak meerdere wegen 
zijn om tot een oplossing te komen. Op het einde van hun studie weten ze hoe ze helemaal 
zelfstandig aan de slag kunnen met hun leerstof. Zo worden ze prima voorbereid op het 
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Door de leerstof actief en toepassingsgericht te 
brengen, beheersen de leerlingen de leerstof vlugger. Ook het samenwerkend leren over de 
vakken heen in flexibele klasomgevingen is hierin zeker een pluspunt.” 
 
De leraar is de personal coach. Geregeld gaan de leerkrachten met de leerlingen in dialoog. 
“Op basis van uitdagende feedback krijgen de leerlingen goesting om het volgende level te 
halen”,  zegt Nick Robyn, leraar informatica. 
 
“Wie wil weten hoe wij onze lessen aanpakken kan ze als video-les op onze website bekijken 
of ze live meevolgen op woensdag 21 april en 28 april met respectievelijk ICT gegeven door 
H. Maes om 14u en Fysica gegeven door K. Lambrigts om 15u en woensdag 28 april 
Programmeren gegeven door Nick Robyn om 14u”, zegt Ann Van der Mieren, adjunct-
directeur Busleyden Atheneum campus Zandpoort.  Ouders die hier interesse in hebben, 
kunnen een e-mail sturen naar ann.vandermieren@bazandpoort.be. 
 
Uitbreiding van het aanbod 
Campus Zandpoort van Busleyden Atheneum breidt het studieaanbod uit met 
Technologische wetenschappen en Taal & Communicatie. 
 
“Het beantwoordt aan een honger naar STEM en Vreemde talen. Uit een bevraging van de 
leerlingen bleek dat ze het jammer vonden dat dit in het aanbod ontbrak. Door de inrichting 
van de nieuwe afdelingen “Technologische Wetenschappen” en “Taal & Communicatie” 
zullen nog meer leerlingen hun gading in ons studieaanbod vinden. Hierdoor zal de motivatie 
en leerbereidheid alleen maar toenemen.” 
Indien vragen of interesse graag mail naar ann.vandermieren@bazandpoort.be. 


