Verzorging - Derde graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar wanneer je de studierichting 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
De leerlingen die het vijfde en zesde middelbaar Verzorging volgen, hebben 10 weken blokstage.

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. Voor de leerlingen binnen onze volledige People-pijler is een Chromebook
verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Chromebook 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
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.

