Digital Design, Print & Sign - Tweede graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
Wanneer je in 2B de keuze hebt gemaakt voor de basisoptie Printmedia (Art & Design) is dit een meerwaarde, maar zeker
geen must. Alle leerstof uit de eerste graad wordt kort herhaald.
Het volgen van een specifieke vooropleiding ,alvorens je de studierichting Digital Design, Print & Sign in de tweede graad
aanvat, is niet vereist.

Profiel van de richting
Digital Design, Print & Sign is het vroegere Publiciteit en etalage.
De leerlingen worden opgeleid voor een taak in de dienstverlenende reclame-, communicatie- en presentatiebranche bij
bedrijven of organisaties die voor allerlei sectoren visuele presentaties verzorgen (o.a. publiciteitsbureaus,
etalagebureaus/presentatiebureaus, printbedrijven).
Na de tweede graad heeft de leerling voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker/assistent in bijvoorbeeld
design- of beletteringsbranche, productpresentatie, vormgeving/designbranche.
De tweede graad vormt in eerste instantie de basis voor de derde graad. Publiciteitstekenen, alsook waarnemen en
weergave, beeldbewerking zijn enkele van de praktijkgerichte vakken.
De kennis van computerprogramma’s als Illustrator, Photoshop en Indesign zal door een procesgerichte benadering
aangescherpt worden. Het gebruik van toestellen als plotter en grootformaatprinter wordt aangeleerd om tot de basisuitvoering
te komen van opdrachten (beletteren, maken van stickers, affiches, bedrukken van textiel, ... ).

Mogelijke vervolgopleiding
De studierichting Digital Design, print & Sign in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

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 Digital Design, Print & Sign suggereren we een
Dell Precision.
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"

