
	

	

 
29 januari 2018 

 
 
 
DOE-beurs voor Team Toerisme 
 
 
 
Beste leerling 
Beste ouder 
 
 
Op 6, 7 en 8 februari 2018 neemt ons Team Toerisme 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 verschillende workshops. Uiteraard mogen 
onze eigen leerlingen hier niet ontbreken.  
 
Wij organiseren samen met de leerlingen enkele workshops om onze richting in de kijker 
te zetten. Dit is eveneens een ideaal moment om praktijkervaring op te doen voor onze 
leerlingen. De workshops zijn dit jaar gericht op citytrips: Londen, Praag, Lissabon, 
Kopenhagen en Rome. Onder begeleiding  van onze leerlingen kunnen de bezoekers 
deelnemen aan de verschillende standen.  
 
Om deze beurs in goede banen te leiden, zijn goede afspraken van groot belang: 
 
 
Dinsdag 6 februari 2018 
 
Opbouw van de beurs: 08.30 – 12 uur 
 
Begeleiders: D. Lemmens – A. Dirickx (8.30-9.05) – I. Desmet (9.30-11.00) A. Dirickx 
(vanaf 11.00 u) 
Leerlingen: 5 Toerisme: 15  
 
 
Beurs: 13 – 16 uur 
 
Begeleiders: D. Lemmens – A. Dirickx 
Leerlingen: 5 Toerisme: 15 
 
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 7 februari 2018 
 
Beurs: 08.30 – 12 uur 
 
Begeleiders: D. Lemmens – M. Labrie 
Leerlingen: 5 Toerisme: 15  
 
Beurs: 13 – 16 uur (voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden) 
 
Begeleiders: A. Dirickx – Ilse Desmet 
Leerlingen:5 Toerisme: 7 
 
Let op: deze leerlingen worden de volledige dag tot 16.00 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 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. 
 
 
Donderdag 8 februari 2018 
 
Beurs: 08.30 – 12 uur 
 
Begeleiders: D. Lemmens – I Desmet 
Leerlingen: 6 Toerisme: 10  
 
Beurs: 13 - 17 uur (+ opkuis stand) 
 
Begeleiders: M. Labrie – A. Dirickx (vanaf 15.30 u) 
Leerlingen: 6 Toerisme: 10 
 
 
Deze leerlingen verplaatsen zich zelfstandig naar de Brabanthal en zijn ter plaatse om 
08.30 uur. Na de beurs om 16 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 G. Convens Team Toerisme 
Directeur Adjunct-directeur 


