Printmedia - 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.

Profiel van de richting
De studierichting Printmedia is het vroegere drukken en voorbereiden.
Deze studierichting is zowel creatief als praktisch. Er staan eerder weinig algemene vakken op het programma. Deze
opleiding is er om je voor te bereiden op een uitvoerende job in de drukkerij of de sector van de drukvoorbereiding
of prepress.
Je leert zowel traditionele grafische technieken als werken met de nieuwste digitale druktechnieken. Daarvoor leer je hoe je
een bestaand ontwerp kan bewerken, teksten in- of samenvoegen, foto’s inscannen, logo’s ontwerpen en tekeningen
bewerken. Je leert over het correcte gebruik van kleuren, licht en lettersoorten. Ook maak je kennis met verschillende Adobe
programma’s zoals Photoshop, Illustrator, Indesign, … .
Tijdens je werk leer je continu rekening houden met hoe het eindproduct er zal uitzien. Je streeft steeds een smaakvol resultaat
na. Omgaan met veiligheid en milieu zijn ook een belangrijke aspecten in je opleiding.

Mogelijke vervolgopleiding
Na het vierde middelbaar Printmedia kan je doorstromen naar de derde graad Printmedia.

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 Printmedia 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"

