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Ideale vooropleiding
Wanneer je in 2B de keuze hebt gemaakt voor de basisoptie Verzorging (People) 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 Verzorging-voeding in de tweede graad aanvat, is
niet vereist.

Profiel van de richting
Deze opleiding is bedoeld voor handige jongeren met veel verantwoordelijkheidsgevoel die bovendien belangstelling hebben
voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen.
In deze studierichting leer je voornamelijk door 'te doen'. Graag werken met en/of voor mensen is noodzakelijk. In het
derde en vierde middelbaar leer je vooral veel over de huishouding, thema's zoals gezonde, evenwichtige en eenvoudige
maaltijden bereiden, het onderhouden van de woning, de kleding en ander textiel, komen ruimschoots aan bod. Daarnaast leer
je ook over de sociale relaties, gezonde voeding en krijg je een basiskennis over ziekenzorg. Je moet bereid zijn mensen te
verzorgen of ze nu jong of oud zijn, man of vrouw… . Het accent ligt hierbij op zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen
omgeving.
Let op: voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest
hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken! Je hoeft dit attest maar één keer aan te
vragen tijdens je secundaire studies. De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken)
secundaire studies waarin je werkt rond voeding. Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1
oktober van het betrokken schooljaar. Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.

Laptopproject

Vanaf schooljaar 2020 - 2021 ondersteunen wij ons digitaal kloppend hart met een laptopproject. Dit betekent dat wij ervoor
gekozen hebben dat de leerlingen van 3 Verzorging-voeding met hun eigen toestel aan de slag zullen gaan.
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. Het merendeel van de leerlingen zal daarom van start gaan met een
Chromebook: een licht maar robuust toestel speciaal ontwikkeld voor schoolwerk - en dit voor een erg toegankelijke prijs.
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 partnership kunnen wij
jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service bijvoorbeeld in dat meteen
een vervangtoestel aangeboden wordt, indien er zich iets met jouw toestel voordoet - zo kan je snel verder meevolgen in de
klas!
Zodra jouw inschrijving in onze school voltooid is, zal je via onze webshop een toestel kunnen reserveren. Alle toestellen
worden de eerste schooldag op school geleverd, zodat we samen van start kunnen gaan!
Omdat wij ook belang hechten aan transparantie, geven wij onderstaand ook graag een indicatie van de kost:

Voor de leerlingen van 3 Verzorging-voeding kiezen we voor een Lenovo Chromebook 300e. Deze kost €260 plus €30
voor de licentie, aangevuld met een servicekost van ongeveer €3 per maand. Via de webshop zal je een formule kunnen
kiezen die voor jullie het beste werkt: kopen of huren over één of meerdere jaren. Zo kan je bijvoorbeeld een
Chromebook met inbegrepen service voor 34 maanden aankopen voor €378 of huren voor €11,35 per maand. Indien je
echter al een Chromebook hebt, hoef je geen nieuwe te kopen. Let wel dat onze partner enkel zijn goede service en
garantie kan bieden voor toestellen gekocht of gehuurd via onze webshop.
Download hier de informatie- en bestelflyer!

Mogelijke vervolgopleiding
Verzorging in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

