
OPEN CAMPUS 21 APRIL 2018 – WELKOM! 

 

START: DE POLYVALENTE ZAAL BRENGT JE VER 

In de polyvalente zaal word je onthaald door leerkrachten en leerlingen. Dit is het centrum van onze 

school waar ook meteen onze visie en waarden worden getoond. Onze drie kernwaarden zijn 

Verantwoordelijkheid, Engagement en Respect. Doordrongen van deze drie waarden willen wij onze 

leerlingen VER brengen. Vanuit de polyvalente zaal vertrekken onze routes naar de verschillende 

studiegebieden. Onze studiegebieden zijn onderverdeeld in verschillende vloten en elke vloot kreeg 

een kleur. 

 Eerste graad: ORANJE 

 Zachte sector: FUCHSIA 

 Techniek: GROEN 

 Sport: ROOD 

 DBSO: GEEL 

Op het grondplan vind je de rondleiding en de infostanden per afdeling terug. Je moet gewoon de 

gekleurde vlagjes volgen en deze leiden je naar de infostanden. Op het plannetje vind je ook de 

onderverdeling van de studiegebieden terug. 

Links in de aula kan je aan de hand van een powerpointvoorstelling een beeld krijgen van de werking 

van onze school met alle uitdagingen die op ons afkomen zoals de onderwijshervorming. Deze 

voorstelling duurt 15 minuten en zal de hele dag doorlopen. 

 

INSCHRIJVINGEN 

Om in te schrijven maak je een afspraak aan de infostand van de afdeling. Je krijgt een gekleurd 
briefje mee met daarop het uur en de locatie. Om te kunnen inschrijven is een identiteitskaart 
vereist. De inschrijving zelf neemt 15 minuten in beslag. Tot je aan de beurt bent kan je rustig de 
sfeer gaan opsnuiven op onze campus. 
 

EERSTE GRAAD = ORANJE 

Geïnteresseerde leerlingen voor de eerste graad krijgen op de tweede verdieping alle informatie aan 
de infostand. Ze kunnen hier ook hun toekomstige lokalen bezoeken. Volg hiervoor de oranje vlagjes. 
Die brengen je naar het centrum van de eerste graad. 
 

ZACHTE SECTOR = FUCHSIA (ROZE) 

Op de rotonde van de eerste verdieping vind je de infostand van de zachte sector. Hiervoor dien je 
de fuchsia vlagjes te volgen. Van daaruit zijn er verschillende rondleidingen:  

De afdeling Publiciteit stelt creatief werk tentoon. Maar je kunt ook zelf aan de slag! Bedruk met 
onze warmtepers een kledingstuk met een ontwerp naar keuze.  
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In het kapsalon zie je onze afdeling Haarzorg @work. Wil je een opsteekkapsel, een brushing of wens 
je een scheerbeurt? Hiervoor kan je terecht in ons kapsalon in de B-gang (gelijkvloers). In de B-gang 
kan je ook genieten van een fototentoonstelling van onze mooiste kapsels. 

Leerlingen van Toerisme gidsen je vanuit de polyvalente zaal naar de zachte afdeling. Ze zetten 
verschillende citytrips (o.a. Rome, Parijs, Londen, Kopenhagen…) in de kijker en simuleren een heus 
reisbureau. Een ideaal moment om je vakantie te boeken!  

De afdeling Kantoor nodigt je uit in haar unieke virtuele kantoorruimte met vergaderzaal. Voor meer 
informatie over de richting Handel kan je terecht bij de infostand van de zachte afdeling. 

Op de eerste verdieping kun je ook de vaklokalen van Verzorging, STW, Kinderzorg en Thuis-  en 
Bejaardenzorg bezoeken. Kom een kijkje nemen in de didactische keuken, bewonder de maquettes 
die onze leerlingen kinderzorg gemaakt hebben of geniet van een demonstratie knutselen.  
 

TECHNIEK = GROEN 

Volg de groene vlagjes en je komt uit bij de infostand ‘techniek’. 

De leerlingen Techniek zie je in hun ateliers aan het werk. Bovendien begeleiden ze workshops. Als je 
vier van deze leuke workshops volgt, maak je kans op een leuk geschenkje. Zou je graag eens een 
wiel vervangen van een auto of een bluts uitdeuken, een gsm-houder maken, schakelen met 
elektriciteit? Of wil je liever een hartje plooien en lassen, een boekensteun maken? Vraag gerust een 
gidsbeurt doorheen de ateliers. Ook in ons open leercentrum geven leerlingen demo’s 
Informaticabeheer. Win een prijs met de logo-wedstrijd!  
 

SPORT = ROOD 

De rode vlagjes leiden je tot de infostand van sport. In de tenten voor de sporthal geven onze 

collega’s Sport graag een woordje uitleg over al onze opties. Op de speelplaats kan je van heel wat 

sporten proeven en voor de kleinsten staat er ook een springkasteel…   Boven in de sporthal is de 

cafetaria open want van sporten krijg je dorst. Hier kun je ook bonnetjes kopen.  

 

Programma sporthal: 

 14u00-14u30: tafeltennis  

 14u30-15u00: optreden circus  

 15u00-15u30: demo hockey 

              15u30-16u00: airtrack  

 16u00-17u00: voorstelling dans 

              17u00-18u00: competitie tafeltennis (laddercompetitie) 

Yellow Flames en Topsport 

Rechts in onze aula vinden 2 infosessies plaats , gegeven door Voetbal Vlaanderen voor de nieuwe 

instroom topsport voetbal meisjes. De eerste start om 15.00 uur en de tweede om 17.00 uur. 

Welkom! 
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Voorafgaand vinden 2 rondleidingen plaats, geleid door de topsportschoolcoördinator voor alle 

topsporters.  De eerste start om 14.30 uur en de tweede om 16.30 uur, telkens in de polyvalente 

zaal. 

 

DBSO (Deeltijds onderwijs) = GEEL   

De gele vlagjes brengen je tot ons DBSO-terras dat zich in de polyvalente zaal bevindt. Je kan hier 

met al je vragen terecht in het praatcafé.  

 

LEERLINGENBEGELEIDING, CLB & GOK 

De leerlingenbegeleiding vind je in lokaal D001, achter de polyvalente zaal. Je verneemt er hoe we 
leerlingen met leerproblemen ondersteunen en welke begeleiding we bieden bij socio-emotionele 
problemen. Het CLB kun je terugvinden naast de leerlingenbegeleiding, in het time-outlokaal D002.  

Ook ouders die nog niet zo thuis zijn in het Nederlands zijn welkom op Campus Redingenhof! GOK wil 
deze mensen welkom heten en hen ondersteunen waar we kunnen. Denk je dat we je kunnen 
helpen? Je vindt ons terug aan de balie in de polyvalente zaal. Daar voorzien wij een infostand om je 
verder te begeleiden in verschillende talen. 
 

POLYVALENTE ZAAL: ETEN & DRINKEN (BONNETJES) 

Heeft u honger? Proef in de cafetaria van onze overheerlijke wafels bereid door de afdelingen STW 
en Verzorging of geniet van een heerlijke pastabeker bereid door Het Deeltijds Hof. In de cafetaria 
kun je ook terecht voor een drankje. Bonnetjes kun je kopen aan de balie.  

Rechts van de polyvalente zaal presenteren de leerlingen van de derde graad Handel, Kantoor en 
Informaticabeheer hun studentenbedrijven. 
 

TOILETTEN 

Toiletten zijn er in de A-gang, achteraan in de polyvalente zaal en in de hoofdgang van de sporthal. 

 

BEDANKT OM NIET TE ROKEN OP ONS CAMPUSDOMEIN! 


