Grafi- en Crossmedia (Grafische technieken) - Tweede graad
Ideale vooropleiding
Wanneer je in 2A de keuze hebt gemaakt voor 2A Art & Design is dit een meerwaarde, maar zeker geen must. Alle leerstof uit
de eerste graad wordt bovendien kort herhaald.
Iedereen met een creatieve geest is meer dan welkom in Grafi- en Crossmedia.

Profiel van de richting
De studierichting Grafi- en crossmedia is het vroegere Grafische media.
In het derde en vierde middelbaar Grafi- en crossmedia krijg je een brede grafische basisopleiding op het vlak van het
ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten. Zo leer je in de praktijk alle stappen van
het drukproces: ontwerpen, elektronische opmaak, drukvormvervaardiging, drukken en afwerken (snijden, nieten, inbinden).
Het behalen van vooropgestelde deadlines zijn hierin een belangrijke factor.
Je leert onder andere een huisstijl van een bedrijf (logo, kleur, lettertype, look) uitwerken en dit zowel in het drukwerk als op
online presentaties toepassen. Je ontwikkelt je creatieve skills tijdens het ontwerpen van onder andere affiches, verpakkingen,
T-shirtbedrukkingen, skateboards, ... Daarnaast maak je ook kennis met typografie en tekstverwerking. Hierdoor kan je tekst,
tabellen en dergelijke meer op een esthetische manier schikken en opmaken. Je leert ook internettoepassingen zoals
webdesign, presentatiesoftware... Photoshop, Illustrator, Indesign en After Effect passeren hierbij de revue.
In onze drukkerij ga je dan weer aan de slag met druktechnieken zoals typo- en zeefdruk. Maar ook offset, printing-on-demand
en computergestuurd drukken zijn voor jou na deze studierichting geen onbekende meer.

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 hieronder 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

Live opendeurdag

Mogelijke vervolgopleiding
Na de tweede graad Grafi- en Crossmedia kan je doorstromen naar Grafimedia in de derde graad.

