
 

 

5 februari 2019 
 
 
 
DOE-beurs voor Team Kantoor voor de leerlingen van 3KAD3 
 
 
 
Beste leerling 
Beste ouder 
 
 
Op 26, 27 en 28 februari 2019 neemt ons Team Kantoor deel aan de Doe-beurs in de 
Brabanthal. Hier kunnen leerlingen van de derde graad lager onderwijs en van de eerste 
graad secundair onderwijs, onder begeleiding van onze vakleerkrachten, kennismaken 
met onze studierichting aan de hand van de oefenfirma Red-Off. Uiteraard mogen onze 
eigen leerlingen hier niet ontbreken.  
 
Onze oefenfirma maakt van deze beurs de gelegenheid om onze richting in de kijker te 
zetten. Dit is eveneens een ideaal moment om praktijkervaring op te doen voor onze 
leerlingen voor onze grote Belfairbeurs in de Expo te Brussel.  
 
Om deze beurs in goede banen te leiden, zijn goede afspraken van groot belang: 
 
Dinsdag 26 februari 2019 
 
Opbouw van de beurs: 08.30 – 12.00 uur 
 
Begeleiders: R. Van Der Mieren en D. Lemmens 
 
Beurs: 13.00 – 15.30 uur 
 
Begeleiders: A. Stroobants en D. Lemmens 
 
De leerlingen verplaatsen zich zelfstandig naar de Brabanthal. Ten laatste om 08.30 uur 
zijn deze leerlingen aanwezig. Na de beurs gaan de leerlingen om 16.00 uur zelfstandig 
naar huis. De lunch en drank worden voor de aanwezige leerlingen voorzien op de 
beurs. Middagpauze met lunch ter plaatse van 12.00 – 13.00 u. 
 
Woensdag 27 februari 2019 
 
Beurs: 08.30 – 12.00 uur 
 
Begeleiders: A. Stroobants en Vervanging PAV 
 
Beurs: 13 – 17 uur (voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden) 
 
Begeleiders: R. Van Der Mieren en D. Lemmens 
 
Let op: deze leerlingen worden de volledige dag tot 17.00 uur op de beurs verwacht. 
 
De leerlingen verplaatsen zich zelfstandig naar de Brabanthal. Ten laatste om 08.30 uur 
zijn deze leerlingen aanwezig. Na de beurs gaan de leerlingen om 17.00 uur zelfstandig 



 

 

naar huis. De lunch en drank worden voor de aanwezige leerlingen voorzien op de 
beurs. Middagpauze met lunch ter plaatse van 12.00 – 13.00 u. 
 
 
Donderdag 28 februari 2019 
 
Beurs: 08.30 – 12.00 uur 
 
Begeleiders: A. Stroobants – Vervanging PAV 
 
Beurs: 13 - 17 uur 
 
Begeleiders: S. Parent – D. Lemmens 
 
 
Deze leerlingen verplaatsen zich zelfstandig naar de Brabanthal en zijn ter plaatse om 
08.30 uur. Na de beurs om 15.30 uur volgt nog de opkuis van de beurs. Pas daarna 
gaan de leerlingen zelfstandig naar huis. De lunch en drank worden voor de aanwezige 
leerlingen voorzien op de beurs. Middagpauze met lunch ter plaatse van 12.00 – 
13.00 u. 
 
We hopen dat het voor iedereen een aangename en leerrijke Doe-beurs wordt.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
T. Proesmans Els Adriaens Team Kantoor 
Directeur Pedagogisch directeur 


