2A Business
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
Het eerste middelbaar A.

Waarom kiezen voor het KTA Brugge? Diana vertelt het je met veel plezier
❤

Profiel van de richting
2A Business is gelijk aan de basisoptie Economie en organisatie.
In 2A Business zal je economische basis verder uitgebreid worden. Samen met je leerkracht economie ontdek je meer over
winkels, toerisme, bedrijven, banken...
Bovendien maak je kennis met het echte leven als ondernemer. Je leert ook kritisch kijken naar het gedrag van consumenten
en de wereld van kopen en verkopen.
Tijdens de lessen economie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens. Zo maak je kennis met
een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod.

Mogelijke vervolgopleiding
Binnen onze pijler Business zijn de aangewezen vervolgopleidingen de tweede graad ASO Business economics (Economie),

of kun je kiezen voor de tweede graad TSO Business It (Handel).
Bovendien liggen alle opties na 2A Business nog open.

Infobrochure
Wens je graag meer informatie over 2A Business? Dan kun je via onderstaande link onze infobrochure downloaden.
Infobrochure

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in 2A is een Chromebook nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen
wij jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat
meteen een vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet zo kan je snel verder meevolgen in de klas!
Hiernaast vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

