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.

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 dagelijks 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. Vanaf het derde middelbaar binnen onze Art&Design-pijler is een laptop in lijn
met de Dell G15 verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Dell G15 huren of kopen.
Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

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

