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Welkom in het LTI

Onze visie

Of je nu start in het eerste jaar of instroomt in een tussenjaar, ongetwijfeld
is deze nieuwe start spannend. Ben je gefascineerd door planten,
dieren, natuur, wetenschappen of techniek? Dan ben je bij het Land- en
tuinbouwinstituut aan het juiste adres.

Het LTI staat voor een levendige opleiding in plant, dier,
natuur en biotechniek waar jij als leerling centraal staat. Je
kan rekenen op een team van leerkrachten, ondersteunend
personeel en directie.

Welke keuze je ook maakt, we onthalen je warm en ondersteunen je
persoonlijk in je nieuw avontuur. We zorgen ervoor dat je je goed voelt, dat
je maximaal bijleert en dat je jezelf ontwikkelt. Bij ons telt iedereen mee.
We waarderen je creativiteit, stimuleren je talenten en geven je alle kansen.
Zo heb je een stevige basis en een grondige voorbereiding op het hoger
onderwijs of het werkveld. We bereiden je voor om mee te draaien in de
huidige maatschappij. Door je talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen,
bouwen we samen aan een mooie toekomst. Door deze brochure te lezen
kom je al heel wat te weten over onze schoolstructuur, de verschillende
richtingen en de troeven van onze school.
Veel leesgenot en graag tot ziens!
Kimara Goethals, Directeur

We steunen hiervoor op vier pijlers:

Vakkennis
Het LTI
• zal je de nodige kennis en vaardigheden aanreiken die je nodig hebt voor
de arbeidsmarkt of het voortgezet onderwijs
• engageert zich om de passie voor het vak aan te wakkeren door je de
opgedane kennis te laten toepassen
Brede kijk
Het LTI
• zet zich in om je te laten groeien tot een ruimdenkende jongere
• wil een open school zijn met inspraak van jou, je ouders en ons personeel.
Mens-vormend
Het LTI
• wil je leren om je grenzen te verleggen
• bereidt je voor om op een verantwoordelijke en positieve manier deel te
nemen aan de samenleving
• geeft jou de kans om je talent te ontdekken en te ontwikkelen met respect
voor ieders eigenheid.
Ondersteunend
Het LTI
• gaat het engagement aan om de nodige zorg te besteden aan alle
leerlingen van de school
• maakt duidelijke afspraken zodat samenleven gemakkelijk wordt.

ICT
ICT bieden we aan geïntegreerd in alle vakken. Zo worden de verschillende
digitale vaardigheden meermaals ingeoefend en eigen gemaakt.

De mooiste
momenten
beleef je
tussen het
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De basisvorming in het 1ste leerjaar van de A-stroom is een breed
studieaanbod om iedereen met uiteenlopende interesses te boeien. Er
staat je een aantrekkelijk traject te wachten met tal van leuke projecten en
activiteiten.

De richting bestaat uit algemene vakken, zoals wiskunde, talen,
natuurwetenschappen, enz. Daarnaast krijg je het vak exploratie waar we
vooral actief met verschillende projecten aan de slag gaan. Ons klaslokaal
is dan ook de open lucht. We exploreren rond verschillende domeinen
zoals natuur, ruimte, wetenschap, plant, dier en techniek.
Wat mag je nu verwachten?
• Je leert je eigen groeten kweken en oogsten;
• Je leert vogels spotten en je leert een nestkastje maken;
• Je leert dieren hanteren en voederen;
• Je leert pompoenen oogste;
• Je leert een biotoopstudie uit te voeren in het bos;
• Je leert stoffen van mekaar scheiden volgens specifieke technieken.
We koppelen de theoretische achtergrond aan de praktijk
waardoor het een duidelijk geïntegreerd geheel wordt.
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In de eerste graad maken de leerlingen via eenvoudige leermiddelen
kennis met de verschillende sectoren van de land- en tuinbouw en wordt
de basis gelegd voor een verdere opleiding of tewerkstelling in de sector.
Door observatie en basisoefeningen raken ze vertrouwt met de teelten
van groenten, fruit, bloemen, ... Ook een eerste kennismaking met
dieren komt aan bod. Omdat op het LTI het onderwijs zo is ingericht dat
je van de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw proeft,
zal je op het einde van de eerste graad in staat zijn een weloverwogen
eerste studiekeuze te maken. Later leidt de ingeslagen weg tot verdere
specialisaties.
Uiteraard speelt het praktijkgedeelte een belangrijke rol bij ons op school.
We zijn een doe-school waar je zowel zelfstandig als in groep leert werken,
plannen en organiseren.
B-stroom Land- en tuinbouw, iets voor jou?
• Je bent handig;
• Je houdt van afwisseling;
• Je hebt een praktische geest;
• Je hebt interesse voor plant, dier en milieu;
• Je werkt graag in de openlucht,

Uit onderzoek blijkt dat een afzonderlijk uurtje leren leren weinig
oplevert. Daarom schenkt elke leerkracht in zijn vak aandacht aan een
goede verwerkingsmethode. In de eerste graad staat dit uiteraard meer
op de voorgrond dan bij de oudere leerlingen. In de B-stroom wordt de
begeleiding nog een trapje verhoogd zodat de overgang van het lager naar
het secundair ook voor hen een succes wordt.
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2A Agro & Bio
Elk groot avontuur begint met een eerste stap…
• Je hebt interesse voor de levende natuur;
• Je houdt van afwisseling en beweging;
• Je bent praktisch aangelegd dan ben je op LTI in de basisoptie STEMtechnieken aan het juiste adres.
Het LTI, nog steeds dé school voor wie groene vingers heeft en van
dieren en de natuur houdt. In STEM-technieken onderzoek je een
ontwerp en bepaal je het productieproces. Je gaat op zoek naar de juiste
hulpmiddelen om een technisch systeem te realiseren.

2A Biotechnologie
Land- en tuinbouwinstituut:
méér dan enkel land-, tuinbouw en groen.
In het eerste jaar heb je ontdekt dat je vooral interesse hebt in wetenschap,
wiskunde en techniek, dan is de basisoptie STEM-wetenschappen écht iets
voor jou.
We zetten in op STEM.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dit pakket
wordt in de basisoptie in het 2de leerjaar van de A-stroom wekelijks naast de
algemene vorming gedurende 5 lesuren aangeboden. Deze richting is de
perfecte basis voor de meer wetenschappelijke richtingen waarvoor in de 2e
en 3e graad gekozen kan worden. Je wordt ondergedompeld in de wereld
van de wetenschappen en techniek. Je verwerft exact wetenschappelijke
kennis op een experimentele manier. De vakken biologie, chemie en fysica
komen hierin geïntegreerd aan bod. De 'technieken' die bij wetenschappelijk
onderzoek nodig zijn worden ingeoefend: ordening, determinatie, dissectie,
laboproeven, microscopie, wetenschappelijke verslagen maken, … Je
wordt getraind in het probleemoplossend denken en het ontwikkelen van
onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.

DEMADE
PYPERE
IN BELGIUM

BEEKSTRAAT 109 - OEDELEM
info@tuinendemuynck.be

www.alheembouw.be

WWW.TUINENDEMUYNCK.BE

Sint- Jorisstraat 100
8730 Beernem
050/780636
TUINHUIZEN
TUINMEUBELEN
SERRES
ONTDEK DE CONDITIES OP
SERRES
IN JANUARI & FEBRUARI 2022!
Welkom!

Vandamme Sierplanten BVBA is een familiebedrijf in Jabbeke, groothandel gespecialiseerd in kwaliteitssierheesters in pot.
Voor de dagelijkse werking zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor
klaarzetten van orders, oppotten of onderhoud van teelten, … Laat u niet afschrikken door plantenkennis of technische vaardigheden. Wij voorzien ruimte voor
opleiding op de werkvloer, variatie in de taken, mogelijkheid om door te groeien…
U kan ons contacteren voor een vrijblijvende kennismaking voor vakantiejob,
stageplaats of vaste job.

Interesse? Neem zeker een kijkje op
www.vandammesierplanten.be

Jabbekestraat 11 • Jabbeke • Tel. 050/813535
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Vanaf 2B Land- en tuinbouw proef je met volle teugen van de praktijk en
ontdek je of die aansluit bij je talenten en interesses.
Tijdens STEM-technieken leer je, door heel diverse projecten, de
eigenschappen van materialen en producten ontdekken. Door observatie
en elementaire oefeningen raak je vertrouwd met de teelten van groenten,
fruit, bloemen, sierplanten en bomen. Ook een eerste kennismaking met
dieren zit in het pakket Je leert gereedschappen en machines duurzaam en
volgens de veiligheidsinstructies te gebruiken.

Leeratelier

In het leeratelier testen alle leerlingen doorheen de projecten
verschillende leertechnieken uit zoals het maken van een mindmap,
samenvatten, schematiseren, enz. Leerlingen die moeite hebben met een
leerstofonderdeel krijgen in het leeratelier extra remediëringstijd. Dit is voor
elke leerling verschillend natuurlijk. Verder worden binnen de verschillende
projecten ICT-vaardigheden aangereikt. Zo leren de leerlingen stapsgewijs
Smartschool kennen, leren ze werken met Office 365, gaan ze aan de slag
met Word, PowerPoint, …

Wat ze aanleren in het leeratelier is een prima voorbereiding om in de
hogere jaren zelfstandig aan de slag te gaan om opdrachten tot een goed
einde te brengen. Er wordt gekozen om deze lesuren niet in een traditioneel
klaslokaal te laten doorgaan maar in een lokaal dat ingericht werd aan deze
vorm van leren.
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In deze doorstroomstudierichting staat onderzoekend leren centraal.
Je houdt van wetenschappen en wordt hier voorbereid op de 3de graad
biotechnologische en chemische wetenschappen en verdere studies in het
hoger onderwijs. Naast de algemene vakken, chemie, biologie, fysica en
wiskunde krijg je ook het praktische vak biotechnologische wetenschappen
waarin je zelf op onderzoek gaat naar de wonderlijke wereld van de
wetenschappen. In het vak project krijg je ook de kans om veel praktische
en wetenschappelijke proeven uit te voeren. Bij het projectwerk staat de
troef van het LTI centraal: wetenschappen rechtstreeks onder de loep
nemen, vertrekkende vanuit de prachtige natuurlijke omgeving van onze
school.

Je houdt van het analyseren van biochemische productieprocessen,
met aandacht voor meet-, sturings- en regeltechnieken. Je neemt
bedrijfs(productie)processen onder de loep. Je hebt oog voor detail,
onderzoekt, analyseert en creëert graag een oplossing voor een probleem.
Chemie en laboactiviteiten staan samen met STEM-vaardigheden centraal
in deze richting.
Deze richting bereidt je voor op een vervolg in de 3de graad waarna je aan
de slag kan als operator in de Voedings-, chemische en farmaceutische
industrie of Labotechnisch- of kwaliteitsmedewerker.

Wetenschappen worden in deze studierichting op een meer praktische
manier benaderd. In het vak labotechnieken en procestechnieken leer je
specifieke vaardigheden aan, die je meteen kan inzetten in het werkveld.
Chemie, biologie, fysica en wiskunde komen op een meer praktische
manier aan bod.

PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN
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De studierichting plant-, dier- en milieutechnieken is een brede richting
in de 2de graad waar je vanuit een wetenschappelijke onderbouw proeft
van de boeiende wereld van planten en dieren. Je krijgt zowel theorie- als
praktijklessen over plant en dier. In deze vakken wordt agro-ecologie en
mechanisatie geïntegreerd.

De studie focust op het observeren van en omgaan met allerlei soorten
dieren, biologische processen, ecosystemen en maakt wegwijs hoe
planten groeien en welke factoren de groei beïnvloeden. De theoretische
achtergrond is het standaard vertrekpunt om dit om te zetten in de praktijk.

Door de pijlers plant en dier geïntegreerd aan bod te laten komen, krijg je
een totaalbeeld van de groene sector. Op die manier zal je instaat zijn om
later een bewuste keuze te maken voor een gespecialiseerde studiekeuze
in de 3de graad.
Ben je...
• vanuit de theoretische benadering ook graag praktisch aan de slag;
• bereid om de basistechnieken te verwerven van planten- en
dierenverzorging;
• geïnteresseerd in het buitenleven, de natuur, planten en dieren;
• klaar om de passie rond planten en dieren te ontdekken...
dan is het LTI, the place to be!

Project
In het vak project wordt er rond verschillende thema’s en projecten met
betrekking tot de studiegebieden plant, dier en milieu gewerkt. Zo gaan we
op uitstap naar een wijngaard, maken we onze eigen wijn, gaan we op uitstap
naar het zeehondenopvangcentrum of doen we aan milieuonderhoud in de
omgeving. We leren daarnaast verschillende gereedschappen te gebruiken
en proeven actief van het werkveld. Hier wordt ook aangeleerd om een
verslag op te maken per project. Dit is een prima voorbereiding om in het
6e jaar een geïntegreerde proef af te werken.
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Je houdt van het analyseren van biochemische productieprocessen,
met aandacht voor meet-, sturings- en regeltechnieken. Je neemt
bedrijfs(productie)processen onder de loep. Je hebt oog voor detail,
onderzoekt, analyseert en creëert graag een oplossing voor een probleem.
Chemie en laboactiviteiten staan samen met STEM-vaardigheden centraal
in deze richting.
Deze richting bereidt je voor op een vervolg in de 3de graad waarna je aan
de slag kan als operator in de voedings-, chemische en farmaceutische
industrie of labotechnisch- of kwaliteitsmedewerker.

Wetenschappen worden in deze studierichting op een meer praktische
manier benaderd. In het vak “labotechnieken en procestechnieken” leer je
specifieke vaardigheden aan, die je meteen kan inzetten in het werkveld.
Chemie, biologie, fysica en wiskunde komen op een meer praktische
manier aan bod.

PLANT, DIER EN MILIEU
Arbeidsfinaliteit
3e & 4e jaar
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De studierichting plant-, dier- en milieu is een brede richting in de 2de
graad met de focus op een directe tewerkstelling binnen de land- en
tuinbouwsector. Door de vele uren praktijk verwerf je de noodzakelijke
basiskennis en handelingen om binnen de richting verder aan de slag te
kunnen.
Binnen de vakken plant en dier wordt ook mechanisatie geïntegreerd. Op
die manier krijg je een totaalbeeld van de sector. Hierdoor zal je in staat
zijn om later een bewuste studiekeuze te kunnen maken in de 3de graad.

Tijdens algemene vorming wordt projectmatig gewerkt. Zo krijg je de
verschillende algemene vakken samen aangeboden. Hier krijgen de
leerlingen de kans om in groep te werken maar ook het zelfstandig werken
wordt hier verder uitgewerkt.
Ben je...
• een doener, wil je je handen uit de mouwen steken;
• bereid om de basisvaardigheden te verwerven van plantendierenverzorging;
• geïnteresseerd in het buitenleven, de natuur, planten en dieren;
• klaar om de passie rond planten en dieren te ontdekken…
dan is het LTI, the place to be!

en

3DE GRAAD
Biotechnische wetenschappen
5e & 6e jaar
Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

1
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6
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6

Toegepaste biologie

3
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2

Toegepaste fysica

2

TOTAAL

34

Voor wie?
De wetenschappelijke studie van plant, dier en mens boeit jou. Je wil via
bedrijfsbezoeken en experimenten kennis maken met de toepassingen van
de biotechnologie in de praktijk.

Wat leer je?
Je bestudeert levende materie en haar omgeving. We brengen je
wetenschappelijke kennis bij rond actuele biotechnologische en ecologische
thema’s. Je verwerft vaardigheden om productieprocessen te analyseren,
op te volgen en te verklaren.

Je voert analyses uit op grondstoffen en afgewerkte producten soms in
labo’s van hogescholen en universiteiten (voor de uitvoering van de
nieuwste technieken). Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en een
zelfstandig onderzoek uitvoeren en biologische kennis toe te passen voor
maatschappelijke doeleinden. Uiteraard krijg je een brede algemene kennis
mee. Ook deze leerlingen gaan op blokstage in functie van hun interesse
en geïntegreerde Proef. Het doel van de stage is labowerk toepassen en
kennismaken met hoe het er in een bedrijf aan toe gaat.
Wat kan je verder studeren?
Academische bachelor en master: Biologie, Biochemie, Biotechnologie,
Biowetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Dierengeneeskunde
Professionele bachelor: Agro- en Biotechnologie, Biomedische
laboratoriumtechnologie, Voeding- en dieetleer, Onderwijswetenschappen
of Wiskunde

Tuinbouw en groenvoorziening (bso) /
Planttechnische wetenschappen (tso)
BSO Tuinbouw en groenvoorziening

Ons uitgestrekt schooldomein en ons schoolbedrijf geven de leerlingen
voldoende mogelijkheden om hun vaardigheden in te oefenen. Bovendien
vormen de vele planten op het domein een dankbaar studieobject op zich.
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Door technisch wetenschappelijk onderbouwde leeroefeningen en een
degelijke technische opleiding verwerf je vakbekwaamheid. Je krijgt les
in plantenkennis, teelttechnieken en gewasbescherming. De tso-richting
besteedt meer aandacht aan theoretische kennis en biedt je daardoor
ruime kansen tot verdere studies. Uiteraard is ook hier praktijk belangrijk en
gaan de leerlingen ook maandelijks op stage om ervaring op te doen. Wie
voldoende competenties heeft, kan verder studeren door een professionele
bachelor, een graduaatsopleiding of een specialisatiejaar (Se-n-Se) te
volgen.

Onze beroepsafdeling is er voor leerlingen van wie handvaardigheid en
werkkracht de grootste troef is. In het lesrooster is er dan ook meer praktijk
en minder algemene vorming voorzien. Je gaat ook op wekelijkse basis
op stage.

Na het zesde tuinbouw bso kan je een zevende specialisatiejaar
'Tuinaanleg en onderhoud’ volgen. Na dit specialisatiejaar behaal je het
diploma secundair onderwijs net zoals een tso-leerling na het zesde jaar.

Tuinen Huyghebaert
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN COLLEGA!

Hoornstraat 113 - 8340 Damme
Tel: 0495/54 98 51 - 050/705 806
www.tuinen-huyghebaert.be

Groendaken en daktuinen op niveau
Wij bieden een persoonlijke en open aanpak,
met aandacht voor kwaliteit, innovatie en service!

Jaren ervaring in tuinaanleg en onderhoud

bruno.huyghebaert@telenet.be

Industriestraat 37 - 8755 Ruiselede - 0475/915137
www.emcgreenroofs.be - info@emcgreenroofs.be - 

Onze voornaamste troef is onze
gespecialiseerde hersteldienst en …

Onze belangrijkste merken zijn:
Stihl, Iseki, Solis, Castelgarden, Negri, Silky
WIJ VERKOPEN OOK:
Grasmaaiers en zitmaaiers, Kettingzagen en houtsplitters,
Bosmaaiers, Hakselaars en ontmossers
Materialen en milieuvriendelijke brandstof
Volg ons op social media en blijf up to date over
onze speciale aanbiedingen, tips en acties!!

NIEUW!

Sint-Jorisstraat 92
8730 Beernem
tel.: 050 78 98 76
info@van-vynckt.be
www.van-vynckt.be

Landbouw (bso) / Dier- en
landbouwtechnische wetenschappen (tso)
BSO Landbouw
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Voor wie?
Je bent gebeten door landbouw en je droomt ervan te werken in de sector.
Dieren verzorgen, landbouwgewassen zien groeien en oogsten, werken
met landbouwmachines zijn jouw ding.
Wat leer je?
De agrarische sector is volop in beweging door aandacht voor dierenwelzijn
en duurzaamheid. Doordat de dieren van rol veranderen gaan dieren ook
steeds meer betekenen voor mensen. Je maakt kennis met wat we onze
dieren voederen om het beste resultaat te bekomen, de verzorging en
vermeerdering van landbouwhuisdieren, de ziektes waarmee we te maken
hebben in de sector en hoe we al deze werkzaamheden coördineren en
doen passen in het financiële plaatje en de wetgeving.

Via praktijk op verplaatsing bij verschillende landbouwers in de buurt wordt
de theorie getoetst aan de praktijk. Het LTI werkt hiervoor samen met 8
landbouwbedrijven.

Je krijgt in de technische richting naast een ruime algemene vorming
een technisch-wetenschappelijke vorming in de technische vakken. Wie
hiervoor openstaat kan verder studeren door een professionele bachelor
(optie landbouw of agro-industrie), een graduaatsopleiding of een
specialisatiejaar (Se-n-Se) te volgen.

In de beroepsafdeling is er een kleiner pakket algemene vorming. We
leggen de nadruk op de technische vakken, de praktijk en de stage. In
de praktijk leer je verzorgingstechnieken voor zowel plant als dier aan. Je
leert ook machines juist afstellen en onderhouden. Je oefent alles verder in
tijdens de stagedagen.

fhg

Land - & Tuinbouwmachines

27221a

bvba Provoost - Ostyn

Ontwerp, aanleg en onderhoud van vijvers en tuinen
www.grashalm.be -

/Siergras

Ook ramen en deuren

Beukendreef 7 - 8310 Assebroek
0472 53 17 38 - helewaut.t@gmail.com

Ruim 35 jaar een gevestigde
waarde in tuinaanleg en
onderhoud.
Wij verzorgen graag uw
tuinproject van ontwerp tot
realisatie.

Voor elk tuinproject rondom uw woning en/of bedrijf, groot
of klein, staan kwaliteit, vlotte en duidelijke communicatie,
persoonlijke aanpak en transparantie centraal.

TUINEN BISSCHOP
Westkapellesteenweg 26 // 8340 Oostkerke - Damme
T. +32 473 33 19 87 // T. +32 473 97 99 71
info@tuinenbisschop.be // www.tuinenbisschop.be

Heeft u vragen?

Neem dan vrijblijvend contact
op voor een afspraak.
INFO@TUINENBISSCHOP.BE

Natuur- en groentechnische
wetenschappen (tso)
TSO Natuur- en groentechnische wetenschappen
Aardrijkskunde

specialisatiejaar (Bosbouw en bosbeheer). Wil je graag in een educatief
centrum werken of leerlingen warm maken voor natuur? Dan is een
educatief diploma natuurlijk ook een mogelijkheid!
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Voor wie?
Je bent geboeid door alles wat leeft. Je hebt aanleg voor wetenschappelijke
vakken. Jij wil weten hoe het nu echt zit met de toekomst van mens, dier en
plant! Je bent een echt buitenmens!
Wat leer je?
In deze technische richting verwerf je kennis van fauna en flora, ecologie
en landschap. Je leert biotopen van elkaar onderscheiden op basis van
biotische en abiotische factoren in relatie tot het landschap. Je leert
beheermaatregelen uitvoeren om de natuurwaarde of biodiversiteit te
verhogen en begrijpt de noodzaak ervan. Je verwerft competenties rond de
inrichting, het beheer en onderhoud van een groter domein of parkgebied.

Na het 6de jaar Natuur- en groentechnische wetenschappen kan je direct
aan de slag in de dienstensector, meer bepaald in het segment groen-,
landschaps- of natuurbeheer. Je werkt er als natuurarbeider of als
boswachter, als medewerker in educatief centrum. Ook in onderzoekscentra
zijn leerlingen met natuurkennis welkom. Anderzijds is verder studeren
zeker ook een mogelijkheid.
Wat kan je verder studeren?
Bachelor Agro- en biotechnologie (optie groenvoorziening), bachelor
Chemie (optie milieuzorg), Se-n-Se (Agro- en groenbeheer) of een

EEN HART VOOR GROEN
www.watelle.be

zonne-energie — verwarming — warmtepompen — ventilatie — sanitair

zonne-energie — verwarming — warmtepompen — ventilatie — sanitair

Michiel van Slambrouck

EECOOTEC bv

Oude brugseweg 1b, 9910 Knesselare — eecootec.be

0485 00 81 70

zonne-energie — verwarming — warmtepompen — ventilatie — sanitair

info@eecootec.be

Egyptestraat 4 - 8730 Oedelem (Beernem)

0475/68 90 07

BTW BE 0628.936.716 - Crelan - BE53 1030384396EECOOTEC
53
bv OudeEECOOTEC
brugseweg
1b,
9910 1b,
Knesselare
——eecootec.be
bv Oude
brugseweg
9910 Knesselare
eecootec.be
michiel_van_slambrouck@hotmail.com

Nicolas Soete
0494/ 12 14 17
8730 Beernem
Knesselarestraat 186
www.buitengewoon-tuinarchitectuur.be
info@buitengewoon-tuinarchitectuur.be
tuinarchitectuur - tuinaannemingen

00 81 70
0485 00 81 700485
info@eecootec.be

info@eecoo
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Tuinaanleg en -onderhoud is een specialisatiejaar binnen het bso.
Leerlingen die slagen, behalen het diploma secundair onderwijs.

Wat leer je?
Je wordt vaardig in het aanleggen en onderhouden van groene ruimten (kleinen grootschalig). Je ontwikkelt de competenties van een gespecialiseerd
tuinier en groenarbeider. Aan de hand van tuin- en beplantingsplannen
realiseer je de aanleg van groene ruimten. Daarbij behoort ook de aanleg
van de nodige wegverhardingen, rioleringen, bekabeling, vijvers en andere
infrastructuurwerken. Vertrekkend van onderhoudsplannen leer je hoe
de beplanting optimaal onderhouden kan worden. Je leert machines die
courant worden aangewend binnen de groensector bedienen, controleren,
afstellen en onderhouden. Je verwerft rijvaardigheid en bekwaamheid
om binnen de wettelijke voorzieningen allerlei tuinbouwvoertuigen en
-machines te besturen. Tijdens praktijklessen, projectwerk en stages doe
je ervaringen op in je toekomstige werkomgeving. Je leert opdrachten die
je krijgt van je directe overste voorbereiden, plannen, uitvoeren en het
eindresultaat te evalueren.

TUINMACHINE
OF KRAANTJE
HUREN?
...tot uw dienst
Swantex...een dynamisch bedrijf
gespecialiseerd in eigen confectie/productie van badlinnen en
professionele kledij voor scholen,
openbare diensten, voor alle KMO's van bouwsector tot
zorgsector, van horeca tot relatiegeschenken.
Naast het gamma kledij kan u bij Swantex terecht
voor PBM’s en veiligheidsschoenen voor alle sectoren.
Torhoutsesteenweg 275B 8210 ZEDELEM
+32 50 33 13 14 - info@swantex.be

WWW.HUURLAND.BE
VERHUUR VAN MACHINES
HUURLAND BRUGGE
LIEVEN BAUWENSSTRAAT 19A
8200 BRUGGE
HUURLAND MALDEGEM
AALTERBAAN 205E
9990 MALDEGEM

Het Blauwe Kruis Brugge
dierenopvangcentrum VZW

Supermarkt EURO

Krinkelstraat 4 - 8380 Brugge (Dudzele)
Brugge - tel: 050 32 09 66
www.blauwekruis-brugge.be
open van 14 tot 17.30 uur (niet op zon- en feestdagen)
permanentie buiten openingsuren: contacteer de politie

ma-vrij
van 8u00 tem 12u30 - 13u30 tem 18u30
zaterdag
van 8u00 tem 18u00
zon en feestdagen
van 8u00 tem 12u00
Kerkdreef 5 - Assebroek - 050 35 07 84

niet zomaar
“Ikeenbenpoetsvrouw.

Ik ben een huishoudhulp.
Emmy
Trotse boerin én fiere huishoudhulp

Interesse? Ontdek alle voordelen op

SamenFerm.be/word-huishoudhulp

ZORG IN HET LTI
Leren lukt veel beter als jongeren zich goed voelen op school. Daarom
kiezen we in het LTI bewust voor vrij kleine klasgroepen. De eerstejaars
starten met diverse kennismakingsactiviteiten om zo hun klasgenoten
en de school beter te leren kennen. Initiatieven als een antipestweek,
complimentenweek, gedichtendag, enz. versterken het warme
schoolklimaat. Voor de organisatie van deze initiatieven kunnen we onder
andere rekenen op een enthousiaste leerlingenraad. Een school badend in
het groen en de aanwezigheid van dieren zorgt voor een hoog welbevinden.
Door een aparte speelplaats voor de eerste graad aan te bieden, zorgen we
ervoor dat onze jonge leerlingen zich kunnen ontplooien en op een rustige
manier onze school kunnen leren kennen. In een kleine school als het LTI
hebben de leerkrachten, maar ook de directie, snel een goed beeld van de
leerlingen. Hier ben je geen nummer.

Soms loopt het eens wat minder en heb je als leerling nood aan een
luisterend oor. Weet dat je altijd terecht kan bij je klastitularis. Daarnaast
beschikken we over leerlingbegeleiders die jou extra ondersteuning kunnen
bieden. Daar kan je terecht met je verhaal en kunnen ze jou gericht verder
helpen.
Leerzorg
Voor wie het leren sneller, trager of anders verloopt, zoeken we in overleg
naar onderwijs op maat. We denken hier bv. aan aangepaste oefeningen,
meer tijd voor toetsen en examens, het gebruik van hulpmiddelen zoals
spraaktechnologie, een geluidsisolerende hoofdtelefoon, hulpfiches maar
ook aan bv. time-outmogelijkheden of een meer persoonlijk traject. In
functie van zelfredzaamheid ondersteunen we zo veel als nodig, maar ook
niet meer dan nodig. Ondersteuners vanuit het ondersteuningsnetwerk
vormen bij ons op school een vertrouwd gezicht.

WELKE TROEVEN HEEFT HET LTI?
• Het LTI is een school gevestigd op een prachtig domein, omringd door
veel groen, midden in de rustgevende natuur;
• Het LTI heeft een eigen bedrijf met serrecomplex en meerdere
werkplaatsen waar je als leerling de nodige ervaringen kunt opdoen
binnen de verschillende studierichtingen.;

• Het LTI ligt aan de rand van Brugge. De school is vlot bereikbaar met het
openbaar vervoer (trein, bus), fiets en auto;

• Het LTI is de meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen van
2020,
• Het LTI werkt samen met het internaat VTI Brugge. Ze biedt een degelijke
studiebegeleiding en zinvolle ontspanning aan;

• Het LTI heeft een eigen fietsatelier, onderhouden door oud-leerkracht
Paul Vanhooren, waarbij de leerlingen een fiets kunnen uitlenen voor
praktijk of uitstappen op verplaatsing;
• Het LTI is een open school met een centraal aanspreekpunt voor de
leerlingen.

.

Aalterseweg
62
Verkoop van installatiemateriaal
voor sanitair,
waterleiding,
9910
Knesselare
riolering en verwarming.
T 09 374 46 68
Pompen, kranen, boilers,
hwdm@skynet.be
pvc goten en roofing.
www.huisdemeyer.be
Bevestigingsmaterialen
ma
8-12 & 13-18u
voortot
houtvr:
en metaal.
Gasflessen
Antargaz en Primagaz.
zat:
9-12u

Aalterseweg 62 • 9910 Knesselare
T. 09 374 46 68 • hwdm@skynet.be
www.huisdemeyer.be
ma. tot vrij.: 8-12 & 13-18 uur - zat.: 9-12 uur

Verkoop van installatiemateriaal
voor sanitair, waterleiding,
riolering en verwarming.
Pompen, kranen, boilers,
pvc goten en roofing.
Bevestigingsmaterialen
voor hout en metaal.
Gasflessen Antargaz en Primagaz.
Aalterseweg 62 • 9910 Knesselare
T. 09 374 46 68 • hwdm@skynet.be
www.huisdemeyer.be
ma. tot vrij.: 8-12 & 13-18 uur - zat.: 9-12 uur

Service en kwaliteit
Monturen en zonnebrillen in alle
prijsklasses

s,

Reeds 30 jaar ervaring
 Adres: Parkstraat 102, 8730 Beernem
 BTW: BE 0875.049.272
 Telefoon: (050) 79.09.13
 Email: info@optiekdhaenens.be

OUTDOOR LIVING

TUINARCHITECTUUR/AANLEG - GRONDWERKEN - ZWEMBADEN
EN (ZWEM)VIJVERS - TUINHUIZEN EN BIJGEBOUWEN
TERRASOVERKAPPINGEN - TUINMEUBELEN/ACCESSOIRES

LET’S GO OUTSIDE
www.buiten-huis.be | shop.buiten-huis.be

ghem

e

BRANDSTOFFEN

DECOCK
NV

PELLETS & PELLETKACHELS

BRANDSTOFFEN - MOTOROILS
BENZINESTATION (MET BEDIENING)
BEDRIJFSTANKKAARTEN

VERZEKERINGEN – BELEGGINGEN – KREDIETEN

Kantoor
Dealles
Cuyper
Haal
uit
je energie

DE CUYPER OEDELEM BV - Ondernemingsnr. 0442 150 150

levering aan particulier en industrie
Motoroils

MAZOUT TANKS

aan het benzinestation ook:
rode gasoil extra+petroleum
steenkool + houtskool
brandhout+pellets
hout en pellet kachels

INDUSTRIEPARK
Vliegplein 10 - 9991 Adegem
info@brandstoffendecock.be

Haal alles uit
je energie

Markt 5 - Oedelem
050 55 88 02
oedelem.markt@crelan.be

MARKT 5 – 8730 OEDELEM – 050 55 88 00 – www.kantoordcv.be - info@kantoordcv.be

info@ensoltec.be
+32 9 227 39 22
Bierweg 30
9880 Aalter

• zonne-energie
• batterij opslag
• laadpaal

