Verzorging - Derde graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar wanneer je de studierichting voeding-verzorging in de tweede
graad hebt gevolgd, is dit een pluspunt.

Profiel van de richting
Droom je van een job in de kinder-, bejaarden-, of thuiszorg? Dan is de studierichting Verzorging zeker iets voor jou!
Je traint in het observeren en rapporteren alsook in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde
voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding en maaltijden klaarmaken, die tegelijkertijd gezond én lekker
zijn.
Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je
rechten en plichten, gezondheidsrecht…Een geschiktheidsverklaring is immers nodig voor deze opleiding. Een arts,
aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar. Schrijf je je later in, dan dient dit
attest onmiddellijk uitgereikt te worden. I

Stage
De leerlingen die het vijfde en zesde middelbaar Verzorging volgen, hebben 10 weken blokstage.

Mogelijke vervolgopleiding
Doorstromen kan naar het zevende specialisatiejaar Thuis-en bejaardenzorg waar je een diploma secundair onderwijs kunt
behalen.
Daarnaast kan je ook starten met een graduaatsopleiding of kan je reeds aan het werk in de verzorgingssector.

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 Verzorging is een Chromebook nodig.
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"!

