OPEN CAMPUS 22 APRIL 2017 – WELKOM!
START: DE AULA
In de aula vind je in één ruimte een overzicht van het volledige studieaanbod van onze campus. Heb
je vragen? Onze collega’s zullen je graag meer informatie geven. Wil je een gidsbeurt naar
vaklokalen, naar de gang van de eerste graad of naar het internaat? Ook dat kan. Vraag ernaar! Voor
topsporters vertrekken hier bovendien om 14u30 en om 16u30 rondleidingen die eindigen op het
internaat.

INSCHRIJVINGEN
In de leraarskamer kan je terecht voor inschrijvingen. Voor Deeltijds onderwijs gebeuren de
inschrijvingen op de rotonde van de eerste verdieping. Voor het Internaat en Topsport kun je terecht
in het kantoor van de internaatsbeheerder/topsportschoolcoördinator. Laat je gidsen vanuit de aula.
EERSTE GRAAD
Geïnteresseerde leerlingen voor de eerste graad kunnen alvast op de tweede verdieping hun
toekomstige lokalen bezoeken. Volg de pijlen op de trappen en doorheen de gang... Of vraag ernaar
in de aula bij de stand van de eerste graad.
B-GANG
In de B-gang en in de polyvalente zaal presenteren de leerlingen van de derde graad Handel, Kantoor
en Informaticabeheer hun studentenbedrijven. In de B-gang vind je ook al onze jaarboeken. Oudleerlingen zullen hier zeker graag rond snuisteren.

PUBLICITEIT & KAPSALON
De afdeling Publiciteit stelt creatief werk tentoon. Maar je kunt ook zelf aan de slag! Bedruk met
onze warmtepers een kledingstuk met een ontwerp naar keuze. In het kapsalon zie je onze afdeling
Haarzorg @work. In het mapje vind je een bon voor een gratis verwenmoment. Wil je een
opsteekkapsel, een brushing, maquillage of kindergrime? Het kan in de B-gang. In de polyvalente zaal
bezoek je een fototentoonstelling van onze mooiste kapsels.

LEERLINGENBEGELEIDING, CLB & GOK
De leerlingenbegeleiding vind je in lokaal D001, achter de polyvalente zaal. Je verneemt er hoe we
leerlingen met leerproblemen ondersteunen en welke begeleiding we bieden bij socio-emotionele
problemen. Het CLB kun je terugvinden naast de leerlingenbegeleiding, in het time-outlokaal D002.
Wil je graag wat meer te weten komen over ons GOK- (Gelijke onderwijskansen) en Taalbeleid? Kom
dan zeker een kijkje nemen in de zorgklas en het OLC (openleercentrum). Hier kun je terecht voor
EHBS = Eerste Hulp Bij Studiekeuze. Maak kennis met I-Prefer en I-Study.
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TOERISME, KANTOOR, VERZORGING & INFORMATICABEHEER
Leerlingen van Toerisme gidsen je vanuit de aula naar hun vaklokaal. Ze zetten verschillende citytrips
(o.a. Rome, Parijs, Londen, Kopenhagen…) in de kijker en simuleren een heus reisbureau. Een ideaal
moment om je vakantie te boeken!
De afdeling Kantoor nodigt je uit in haar unieke virtuele kantoorruimte met vergaderzaal. Op de
eerste verdieping kun je ook de vaklokalen van Verzorging, Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg
bezoeken. Ga naar hun stand en laat je gidsen vanuit de aula. In B115 geven leerlingen demo’s
Informaticabeheer. Win een prijs met de logo-wedstrijd!
POLYVALENTE ZAAL & DIDACTISCHE KEUKENS
Honger? Proef in de cafetaria van onze overheerlijke pannenkoeken of hartige wraps bereid door de
afdelingen STW en Verzorging. Hier kun je ook terecht voor een drankje. Bonnetjes kun je kopen aan
de balie. Deeltijds onderwijs zorgt op de eerste verdieping voor heerlijke pastabekers in hun
splinternieuw en gezellig didactisch restaurant: Het Deeltijds Hof.
Nog een reden om onze vernieuwde didactische keukens te bezoeken: geniet van een gratis
poffertje door onze leerlingen Verzorging en Sociale en Technische Wetenschappen.
TECHNIEK
Bezoek de technologietruck 'Factory of the future' op de speelplaats. De leerlingen Techniek zie je in
hun ateliers aan het werk. Bovendien begeleiden ze workshops. Als je vier van deze leuke workshops
volgt ontvang je een geschenkje, gemaakt door leerlingen op onze CNC-machine. Zou je graag eens
een wiel vervangen van een auto of een bluts uitdeuken, een gsm-houder maken, schakelen met
elektriciteit, rijden met een telegeleide auto? Of wil je liever een hartje plooien en lassen, een
boekensteun maken of tuinadvies krijgen? Vraag gerust een gidsbeurt doorheen de ateliers. De
afdeling ‘hovenier onderhoud en aanleg’ schenkt je bovendien een gratis plantje. Snel zijn!

SPORTHAL
In de tenten voor de sporthal geven onze collega’s Sport graag een woordje uitleg over al onze
opties. Op de speelplaats is er actie met gekke fietsen, een springkasteel… Boven in de sporthal is
de cafetaria open. Want van sporten krijg je dorst. Hier kun je ook bonnetjes kopen. Programma:
14u00-15u00: optreden optie circus in de grote circustent + doorlopend workshops
15u00-15u45: wedstrijd basketbal
15u45-16u45: optreden optie dans
17u15-18u00: wedstrijd voetbal

TOILETTEN
Toiletten zijn er in de A-gang, achteraan in de polyvalente zaal en in de hoofdgang van de sporthal.

