COLOMAplus

Infobrochure
Huis van de eerste graad

Talentmodules

Economie & Organisatie
Kunst & Creatie
Lifestyle & Welzijn
Communicatie & Recreatie
Voeding & Horeca

Welkom in
COLOMAplus
Waar ben je goed in?
Wat doe je graag?
Jij hebt talent! Daar zijn we zeker van. We ontdekken samen waar je goed in
bent en dat doen we stap voor stap.
In de eerste graad kan je proeven van verschillende opties. Zo kan je ervaren in
welke studierichting je je helemaal thuis voelt. Handig toch, want zo hou je alle
wegen nog open.

Onze troeven eerste graad
- Eigen gebouw en speelplaats op een groen domein
- Co-teaching
- Alle infrastructuur en know-how is aanwezig in de bovenbouwrichtingen
(5 huizen).

COLOMAplus organiseert onderwijs in zes huizen waar studierichtingen
gegroepeerd worden die inhoudelijk bij elkaar horen.
Je talenten staan daarbij centraal. In COLOMAplus zijn al die talenten
tegelijkertijd uniek en gelijkwaardig.
Geen succesvol restaurant zonder stijlvol onthaal, een
bekwame souschef, een ervaren boekhouder, een creatieve
communicatiedeskundige ...
Het hele team doet, samen met jou, de zaak draaien.

Studiewaaier

Huis van de eerste graad

Huis van
Communicatie
& Recreatie

Huis van
Creativiteit

Huis van
Esthetische
verzorging

Huis
van de
eerste
graad

Huis van
Gastronomie

Huis van
Handel
& Informatica

Eerste jaar
1A

&

1B

Economie & Organisatie
Kunst & Creatie
Lifestyle & Welzijn
Communicatie & Recreatie
Voeding & Horeca

Tweede jaar
basisopties 2A
5 keuzes
Communicatie & Talen
(= Moderne talen &
Wetenschappen)
Economie & Organisatie
Kunst & Creatie
Lifestyle & Welzijn
(= Maatschappij & Welzijn)
Voeding & Horeca

basisopties 2B
4 samengestelde keuzes
Economie & Organisatie +
Communicatie & Recreatie
(= Maatschappij & Welzijn)
Kunst & Creatie +
Communicatie & Recreatie
(= Maatschappij & Welzijn)
Lifestyle & Welzijn (=
Maatschappij & Welzijn) +
Kunst & Creatie
Restaurant & Bakkerij
(= Voeding & Horeca )

Studierichtingen vanaf 2022-2023*
studiedomein

Economie en
organisatie

Kunst en
Creatie

Huis

Huis van Handel
& informatica

Graad

FINALITEIT

en welzijn

Taal en
cultuur

Voeding en
horeca

Dubbel

arbeidsmarkt

= richtingen die voorbereiden op
een specifieke academische
of professionele bachelor

= richtingen die voorbereiden op het
hoger onderwijs of de arbeidsmarkt

= richtingen die voorbereiden
op de arbeidsmarkt

2

Bedrijf en organisatie

Organisatie en logistiek

3

Bedrijfsorganisatie
Commerciële organisatie

Onthaal, organisatie en sales

2

Architecturale en beeldende kunsten
Fotografie
Grafische technieken
Creatie en mode

Decor en etalage

Architectuur en interieur
Beeldende kunst
Fotografie
Grafimedia
Mode

Decor, etalage en publiciteit

Architecturale en beeldende vorming

Huis van
Creativiteit

3

Maatschappij

Doorstroom: domeingebonden

Huis van
Esthetische
verzorging

Huis van
Communicatie
en recreatie

Huis van
Gastronomie

Architecturale vorming
Beeldende vorming

Haar- en schoonheidsverzorging

2

Wellness en lifestyle

3

Wellness en schoonheid

Haarverzorging
Schoonheidsverzorging
Moderealisatie

2

Taal en communicatie
Toerisme

Onthaal en recreatie

3

Taal en communicatie
Toerisme

Onthaal en recreatie

2

Horeca

Bakkerij
Restaurant en keuken

3

Horeca
Restaurant en keuken

Restaurant en keuken
Grootkeuken en catering
Brood- en banketbakkerij

* Studierichtingen in de derde graad onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Overheid.

Moderealisatie en textielverzorging

Welkom op onze actieve school!

#DVDJB

We zitten niet stil op COLOMAplus. We organiseren allerlei activiteiten speciaal
voor de leerlingen van de eerste graad. Een greep uit onze activiteiten.

Op de dag van de jeugdbeweging
mag je in je uniform naar school
komen. We belonen je dan tijdens
de pauze met een gratis verse
koffiekoek.

Onthaal

Op de eerste schooldag maak je
spelenderwijs kennis met elkaar én
met je leraren.

Ontmoetingsdag

We bieden je graag een lekker
ontbijt aan. Je mag als
teambuildingsactiviteit daarna
allerlei leuke (volks)spelletjes
spelen.

Talentdag

Je kiest uit de vijf talentmodules er
ééntje uit, die je een hele dag mag
uitproberen.

Sinterklaas

De Sint slaat COLOMAplus niet
over! Iedereen krijgt een speculaas.
De Sint brengt een bezoek aan elke
klas en vertelt wat er goed loopt
en wat nog beter kan.

6 – Talent in huis

Talent in huis – 7

Creatief op uitstap

De leerlingen van 2 Kunst & Creatie
trokken naar het Vrijbroekpark en
lieten hun creatieve talenten los
in de natuur.

Rode Neuzendag

Wij ondersteunen het schoolproject
voor Rode Neuzendag: een bus
ombouwen tot radiostudio. We
maakten al eens decoratieve potjes
en verkochten lekkere
zelfgemaakte soep.

Met de fiets naar Tivoli

Een leerrijke trip naar het park & de
kinderboerderij voor
Natuurwetenschappen.

Schaatsen

De leerlingen van 1B mogen
schaatsen op de schaatsboot in
Mechelen. Een koude, maar
toffe ervaring!

Groeiproject
We werken rond het thema respect
en maken muurschilderingen op
school.

Halloween

1B griezelt er een week op los met
allerlei leuke activiteiten, liedjes en
een verkleedfeest!

Sokpoptheather

We spelen een sokpopvoorstelling
voor de kleuterklassen van onze
naburige basisschool. Alle poppen
zijn gemaakt van oude sokken.

8 – Talent in huis

Talent in huis – 9

Visie
Modernisering
Basisvorming

In onze brede eerste graad zetten
we je stap voor stap op weg
om de wereld te verkennen. We
proberen de overgang tussen
het basisonderwijs en de ‘grote’
secundaire school zo klein mogelijk
te maken. Het ‘Huis van de eerste
graad’ heeft een eigen gebouw
mét eigen speelplaats op ons
groene domein. Je kan er jezelf
rustig én veilig ontwikkelen. Wij
stimuleren jou om in kleinere
klasgroepen op zoek te gaan naar
je eigen talent, je eigen ‘ik’ en je
eigen ‘goesting’ in leren, denken
en doen. We gaan aan de slag
met actieve werkvormen en teamteaching.

“

Hier krijg je tenminste
de kans en de tijd om je
talenten te ontdekken.
-Anoniem, uit ouderbevraging

“

Onze visie

We bieden je een brede basis
aan: in alle vakken leren we je
om slim, kritisch en creatief te
functioneren in onze diverse
maatschappij. We leren je
het verschil tussen belangrijk
en minder belangrijk, tussen
waardevol en minder waardevol.
We leren je om bewust, sterk en
gelukkig in het leven te staan.

In het eerste jaar kan je
‘proeven’ van verschillende
talentmodules. Zo krijg je
de kans om je talenten én je
interesses te ontdekken en
verder te ontwikkelen. Je leert
jezelf zo beter kennen. Er zijn
5 talenttaarten die je allemaal
mag proeven om een idee te
hebben van wat je verder wil
ontwikkelen.
• Communicatie & 		
Recreatie
• Lifestyle & Welzijn
• Kunst & Creatie
• Voeding & Horeca
• Economie & Organisatie

Communicatie

&
Recreatie

Kunst
&
Creatie

Lifestyle
&
Welzijn

Jij
Basisvorming
Groeiproject
Digi & Taal

Voeding
&
Horeca

Economie
&
Organisatie

We organiseren
daarnaast drie
talentdagen. Wil je graag
je (verschillende) talenten
verder verkennen, dan
zijn de projecten op onze
talentdagen de uitgelezen
kans! Drie keer van iets
anders proeven of drie
keer hetzelfde talent
aanboren, het kan! Na
elke talentmodule en elke
talentdag houden we met
jou een ‘groeigesprek’:
was deze talentmodule
op je lijf geschreven, of
heb je ervaren dat dit
toch niet helemaal je ding
was?

“

Het is leuk dat
de leerlingen hier
verschillende
talentmodules mogen
uitproberen.
-leraar van het 6de leerjaar

“

Talentmodules: kiezen en
groeien

Samen met het hele schoolteam leer je zo jezelf oriënteren.
Samen met je ouders maken we voor jou een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP) op, zodat je een betere keuze kan
maken voor een studierichting in de tweede en derde graad. Je
ouders zijn onze bondgenoten en samen ondersteunen we jou
in dit groeiproces. We communiceren snel en duidelijk over je
functioneren en je persoonlijk ontwikkelingsplan.
Ons lerarenteam biedt jou altijd de nodige ondersteuning om van
jou een toptalent te maken. Door succeservaringen begeleiden
de leraren je om je leerproces stap voor stap in eigen handen te
nemen.
Groeiproject
Hier krijg je tijd om langzaam te groeien in je keuzeproces voor
je latere studiekeuze, maar je leert ook groeien als persoon.
Je denkt na over jezelf. Je leert respectvol met jezelf en
met anderen omgaan. Je leert samenwerken in team en je
vormt samen met je klasgenoten een hechte groep. Via de
groeigesprekken helpen leraren en coaches je beter kiezen welke
studierichting bij je past.
Digi & Taal
We versterken je taalvaardigheid. Die heb je nodig om te leren
communiceren en je emoties respectvol te uiten. De ICT-wereld
kent voor jou geen geheimen meer, je leert kritisch en mediawijs
omgaan met sociale media … kortom je ‘groeit’ in onze (digitale)
wereld.

2A
In het tweede jaar krijg je 25 uur basisvorming. Daar bovenop
kies je als leerling van 2A één pakket (basisoptie 5u). Je kiest
best voor wat je interesseert en waar je talenten liggen. Dit heb je
al in ons eerste jaar kunnen ervaren in onze talentmodules.
Je zet het groeiproject uit het eerste jaar verder. Je krijgt de kans
om nog verder te differentiëren.
2A

K
keuzes ( = basisopties)

Communicatie & Talen ( = Moderne talen & Wetenschappen)
Economie & Organisatie ( = Economie & Organisatie)
Kunst & Creatie ( = Kunst & Creatie)
Lifestyle & Welzijn ( = Maatschappij & Welzijn)
Voeding & Horeca ( = Voeding & Horeca)

2B
In het tweede jaar van de B-stroom krijg je 20 uur basisvorming.
Daar bovenop kies je 2 basisopties, samen goed voor 10 uur.
Op onze school bieden we onderstaande combinaties van de
basisopties aan. Je kan dus nog verschillende talenten verder
ontwikkelen totdat je een keuze maakt in de tweede graad.
Je zet het groeiproject uit het eerste jaar verder. Je krijgt de kans
om nog verder te differentiëren.
2B
Keuzes ( = basisopties)
Economie & Organisatie ( = Economie & Organisatie) +
Communicatie & Recreatie ( = Maatschappij & Welzijn)
Kunst & Creatie ( = Kunst & Creatie) +
Communicatie & Recreatie ( = Maatschappij & Welzijn)
Lifestyle & Welzijn ( = Maatschappij & Welzijn) +
Kunst & Creatie ( = Kunst & Creatie)
Restaurant & Bakkerij ( = Voeding & Horeca)

Talent in huis – 15

1A

Lessentabel
Talentmodule

Lessentabel
Talentmodule

2

•

Economie & Organisatie

•

Economie & Organisatie

•

Kunst & Creatie

•

Kunst & Creatie

•

Lifestyle & Welzijn

•

Lifestyle & Welzijn

•

Communicatie & Recreatie

•

Communicatie & Recreatie

•

Voeding & Horeca

•

Voeding & Horeca

1B
2

Groeiproject

1

Groeiproject

1

Digi & Taal

2

Digi & Taal

2

Basisvorming

Basisvorming
Aardrijkskunde

2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

Muzikale opvoeding

1

Nederlands

4

Natuurwetenschappen

2

Techniek

4

Nederlands

4

Wiskunde

4

Techniek

2

Natuur en ruimte

3

Wiskunde

4

Mens en samenleving

2

Beeld

1

Beeld

1

Maatschappelijke vorming

3

Totaal

32

16 – Talent in huis

Totaal

32

Talent in huis – 17

Talentmodule

interieur

trendy

•

Je hebt feeling voor mode en stijl en trends.

•

We leren je aandacht hebben voor een aangename
leefomgeving.
We zetten in op wellness en creëren een juiste sfeer die
bijdraagt aan het welzijn.

“

“

•

Ik wist niet dat de
talentmodule
Lifestyle & Welzijn zo
interessant en tof was.
- Safia

14 – Talent in huis

manicure

sfeer
HUIS VAN
ESTHETISCHE
pedicureVERZORGING
etiquette

gezond

Je uitdagingen

make-up

modebewust

kapsel

sociaal

jij

Wat mag je verwachten ?

hygiëne

Lifestyle
&
Welzijn

stijl

Talentmodule
Wat mag je verwachten ?

lenen

online

digitaal

betalen

We doorgronden de geheimen van de economie.

•

Je leert de digitalisering van de wereld beter kennen.

•

We maken kennis met handel en ondernemen.

“

Ik zit in het 1ste jaar en
ben nog op zoek naar
mijn talenten, ik wist het
nog niet zo goed, maar
dankzij de talentmodules
weet ik nu welke
studierichting te kiezen
volgend jaar..

ondernemen

•

webshop

HUIS VAN
HANDEL &
talen
INFORMATICA

Je uitdagingen

“

16 –Talent in
huis
- Jarne

reclame

verkopen

Economie
&
Organisatie

rekenen

jij

kopen

ICT

sparen

Talentmodule

We leren eenvoudige kooktechnieken en maken met
basisingrediënten lekkere gerechtjes.

•

Bakken leren we in een handomdraai: de geur van jouw
versgebakken brood hangt in de lucht.

•

Hygiëne en teamwork zijn belangrijke attitudes die we je
aanleren.

“

Ik kwam naar deze
school voor Hotel, maar
ik heb nu ook andere
talenten ontdekt.

18 – Talent in huis

“

- Samuel

serveren

HUIS VAN gezond
GASTRONOMIE
restaurant

koken

•

hygiënisch

Je uitdagingen

geuren

menu

Voeding
&
Horeca

product

jij

dranken

lekker

Wat mag je verwachten ?

chocolade

bakken

Talentmodule
Wat mag je verwachten ?

•

Creativiteit en improvisatie zijn erg belangrijk voor jou.

•

We dagen je uit met een grote portie cultuur en artistieke
experimenten.

De leerkracht van de
talentmodule Kunst & Creatie
vertelde me dat ik echt wel
talent heb voor kunst. Ik wist
zelf niet dat ik hier zo goed
in was!

drama

We versterken je aanleg voor beeld in combinatie met woord,
drama, dans en muziek.

“

20 – Talent in huis

tekenen

CREATIVITEIT
beelden

•

- Anita

artiest

HUIS VAN

Je uitdagingen

“

muziek

creatief

jij

beweging

Kunst
&
Creatie

expressie
vorm

verbeelding

kleuren

design

Talentmodule
Wat mag je verwachten ?
Communicatie

&
Recreatie

dansen

•

We oefenen op sociale en communicatieve vaardigheden,
zodat je een goede gastheer/-vrouw en top-entertainer wordt.

•

Je bent sportief en houdt van bewegen.

“

“

Ik vond de projecten
van de talentmodule
Communicatie & Recreatie
heel leuk.
- Lena

22 – Talent in huis

bewegen

We leren hoe je mensen moet animeren en je toont jouw
creativiteit.

spel

•

reizen

HUIS VAN
COMMUNICATIE
& RECREATIE
beleven

Je uitdagingen

gastvriendelijk

sociaal

jij

ontspannen

toerisme

onthaal

communicatie

sportief

actief

2A

Lessentabel
Basisopties te kiezen uit

Lessentabel
Samengestelde basisopties te
kiezen uit

5

•

Communicatie & Talen (= Moderne talen & Wetenschappen)

•

Economie & Organisatie

•

•

Economie & Organisatie +
Communicatie & Recreatie (= Maatschappij & Welzijn)

Kunst & Creatie

•

•

Lifestyle & Welzijn (= Maatschappij & Welzijn)

Kunst & Creatie +
Communicatie & Recreatie (= Maatschappij & Welzijn)

•

Voeding & Horeca

•

Lifestyle & Welzijn (= Maatschappij & Welzijn) +
Kunst & Creatie

•

Restaurant & Bakkerij (= Voeding & Horeca)

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming

25

2B
10

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming

20

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Engels

1

Frans

3

Frans

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Nederlands

4

Techniek

2

Techniek

2

Wiskunde

3

Wiskunde

4

Natuur en ruimte

1

Beeld

1

Beeld

1

Totaal

32

Maatschappelijke vorming

2

Totaal
28 – Talent in huis

32
Talent in huis – 29

2A

Basisoptie

Communicatie
&
Talen

•

Je toekomst
Je hebt interesse in verschillende
talen.
Je bent sociaal en communicatief.
Je hebt interesse in
wetenschappen.
Je kan samenwerken en
organiseren.

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming
= basisoptie
Moderne talen &
Wetenschappen

Je talenten

Communicatie & Talen

Jouw interesse in de 2e
graad gaat waarschijnlijk uit
naar de richtingen Taal en
Communicatie, Toerisme of
Onthaal en Recreatie. Andere
studierichtingen zijn ook nog
mogelijk.

Aardrijkskunde

1

Beeld

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Totaal

32

Je uitdagingen

Je krijgt 3 u Talen, 2 u Wetenschappen en 25 u basisvorming.
Je wordt communicatief vaardiger in verschillende talen.
Je leert doelgericht communiceren in verschillende situaties.
Je verwerft inzicht in wetenschappelijke principes en kan ze toepassen
in contexten van het dagelijks leven.
Talent in huis – 31

2A
Economie
&
Organisatie

Je talenten
Je behaalt mooie resultaten
voor wiskunde.
De economische samenleving
boeit je en je bent
ondernemend.
Je werkt graag met de
computer.
Je werkt nauwkeurig en
ordelijk.

Basisoptie
•

Economie & Organisatie

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming

Je toekomst
Jouw interesse in de 2e
graad gaat waarschijnlijk uit
naar de richtingen Bedrijf en
Organisatie of Organisatie
en Logistiek. Andere
studierichtingen zijn ook nog
mogelijk.

Aardrijkskunde

1

Beeld

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 5 u Economie & Organisatie en 25 u basisvorming.
Je leert vlot werken met ICT-toepassingen.
Je bestudeert de wereld van geld en facturen.
Je krijgt inzicht in verantwoord consumeren en ‘consu-minderen’.
Talent in huis – 33

2A

Basisoptie

Kunst
&
Creatie

•

Jouw interesse in de 2 graad
gaat waarschijnlijk uit naar
Architecturale en Beeldende
vorming, Architecturale en
Beeldende kunsten, Fotografie,
Grafische technieken, Creatie
en Mode, Decor en Etalage of
Moderealisatie en textielverzorging.
Andere studierichtingen zijn ook nog
mogelijk.
e

Je bent creatief.
Tekenen, dansen,
toneelspelen en fantaseren
doe je graag.
Experimenteren met kunst
vind je leuk.

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming

Je toekomst

Je talenten

Kunst & Creatie

Aardrijkskunde

1

Beeld

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 5 u Kunst & Creatie en 25 u basisvorming.
Je ontwikkelt verbale en non-verbale expressie in beeld, beweging,
woord, klank en media.
Je maakt verder kennis met hedendaagse kunstenaars en oude meesters;
je experimenteert met verschillende materialen, technieken en media.
Je ontwikkelt je conceptueel denkvermogen en leert out-of-the-box
denken. Je treedt naar buiten met je creaties.
Talent in huis – 35

2A
Voeding
&
Horeca

Basisoptie
•

Je kookt en bakt graag.
Je bent hulpvaardig en
werklustig.
Je bent een teamplayer.

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming

Je toekomst
Je talenten

Voeding & Horeca

Jouw interesse in de 2e graad
gaat waarschijnlijk uit naar de
richtingen Horeca, Bakkerij of
Restaurant en Keuken. Andere
studierichtingen zijn ook nog
mogelijk.

Aardrijkskunde

1

Beeld

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 5 u Voeding & Horeca en 25 u basisvorming.
Je leert activiteiten in Voeding & Horeca plannen en organiseren.
Je leert smaken en geuren ontdekken. Je bereidt lekkere en gezonde
gerechten.
Je werkt veilig en hygiënisch en je past de etiquetteregels toe.
Je krijgt inzicht in evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding.
Talent in huis – 37

2A
Lifestyle
&
Welzijn

Basisoptie
•

Je bent sociaal en
behulpzaam.
Je bent creatief.
Je kan goed samenwerken
met anderen.

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming
= basisoptie
Maatschappij & Welzijn

Je talenten

Lifestyle & Welzijn

Je toekomst
Jouw interesse in de 2e graad
gaat waarschijnlijk uit naar
Wellness en Lifestyle of Haaren Schoonheidsverzorging.
Andere studierichtingen zijn
ook nog mogelijk.

Aardrijkskunde

1

Beeld

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 5 u Lifestyle & Welzijn en 25 u basisvorming.
Je ontwikkelt een persoonlijke levensstijl door te werken rond voeding,
personenzorg, decoratie en omgangsvormen.
Je leert inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen.
Je leert sociale en communicatieve vaardigheden toepassen.
Talent in huis – 39

2B

Economie & Organisatie
+
Communicatie & Recreatie
= basisoptie
Economie & Organisatie +
Maatschappij & Welzijn

Je talenten

Je kan geconcentreerd
werken met cijfers.
Je werkt nauwkeurig en
ordelijk.
Talen interesseren je.
Je bent sociaal, communicatief
en sportief.
Je hebt interesse in recreatie
en toerisme.

Je toekomst
Jouw interesse in de 2 graad
gaat waarschijnlijk uit naar
Organisatie en Logistiek of
naar Onthaal en Recreatie.
Andere arbeidsmarktgerichte
studierichtingen blijven ook
mogelijk.
e

Basisoptie
•

Economie & Organisatie

5

•

Communicatie & Recreatie

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming
Beeld

1

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Natuur en ruimte

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

3

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 5 u Economie en Organisatie, 5 u Communicatie & Recreatie en 20 u
basisvorming.
Je leert efficiënt en slim werken met de computer.
Je ontwikkelt ondernemerschap en sociale en communicatieve vaardigheden.
Je vergroot je inzicht in de bedrijfswereld en leert handelsdocumenten
nauwkeurig lezen en invullen.
Je leert vlot communiceren en hoe je moet omgaan met anderen.
Je leert inzichten over een gezonde levensstijl en leefomgeving toepassen.
Je experimenteert met je creativiteit.

Talent in huis – 41

2B
Kunst & Creatie
+
Communicatie & Recreatie
= basisoptie
Kunst & Creatie +
Maatschappij & Welzijn

Je toekomst
Jouw interesse in de 2
graad gaat waarschijnlijk
uit naar Decor en Etalage,
Moderealisatie en
Textielverzorging of naar Haaren Schoonheidsverzorging.
Andere arbeidsmarkt-gerichte
studierichtingen blijven ook
mogelijk.
e

Je talenten

Je bent graag creatief bezig.
Je hebt gevoel voor kleur en
vorm.
Je bent sociaal, communicatief
en sportief.
Je hebt interesse in recreatie
en animatie.

Basisoptie
•

Kunst & Creatie

5

•

Communicatie & Recreatie

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming
Beeld

1

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Natuur en ruimte

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

3

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 5 u Kunst & Creatie, 5 u Communicatie & Recreatie en 20 u basisvorming.
Je ontwikkelt verbale en non-verbale expressie in beeld, beweging, woord, klank
en media.
Je experimenteert met verschillende materialen, technieken, media.
Je treedt naar buiten met je creaties.
Je leert hoe je moet omgaan met anderen en hoe je vlot communiceert.
Je leert inzichten over een gezonde levensstijl en leefomgeving toepassen.
Je experimenteert met je creativiteit.
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2B
Lifestyle & Welzijn
+
Kunst & Creatie
= basisoptie
Maatschappij & Welzijn
+ Kunst & Creatie

Je toekomst
Je talenten

Je gaat graag met mensen om.
Mode en schoonheid boeien je.
Je bent behulpzaam en
creatief.
Je hebt gevoel voor kleur en
vorm.
Je bent graag creatief bezig.

Jouw interesse in de 2e
graad gaat waarschijnlijk
uit naar Haar- en
Schoonheidsverzorging,
Moderealisatie en
Textielverzorging of naar
Decor en Etalage. Andere
arbeidsmarktgerichte
studierichtingen blijven ook
mogelijk.

Basisoptie
•

Lifestyle & Welzijn

5

•

Kunst & Creatie

5

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming
Beeld

1

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Natuur en ruimte

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

3

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 5 u Lifestyle & Welzijn, 5 u Kunst & Creatie en 20 u basisvorming.
Je maakt kennis met basistechnieken (haar)zorg en met de specifieke
producten en materialen.
Je hebt aandacht voor jezelf en anderen, in alle facetten.
Je leert gezonde gerechten bereiden en hebt aandacht voor mode en interieur.
Je ontwikkelt verbale en non-verbale expressie in beeld, beweging, woord,
klank en media.
Je experimenteert met verschillende materialen, technieken en media.
Je treedt naar buiten met je creaties.

Talent in huis – 45

2B
Restaurant & Bakkerij

= basisoptie
Voeding & Horeca

Je toekomst
Je talenten

Je kookt en bakt graag.
Je werkt graag met anderen
samen.
Je bent hulpvaardig en
werklustig.

Jouw interesse in de 2e
graad gaat waarschijnlijk uit
naar Bakkerij of Restaurant
en Keuken. Andere
arbeidsmarktgerichte
studierichtingen blijven ook
mogelijk.

Basisoptie
•

Restaurant

6

•

Bakkerij

4

Groeiproject

1

Differentiatie

1

Basisvorming
Beeld

1

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Natuur en ruimte

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

3

Totaal

32

Je uitdagingen
Je krijgt 6 u Horeca (Hotel), 4 u Bakkerij en 22 u basisvorming.
Je maakt kennis met grondstoffen en basistechnieken van Hotel en
Bakkerij.
Je werkt hygiënisch en veilig.
Je past de etiquetteregels toe.
Je bereidt gezonde, evenwichtige en lekkere gerechten.
Talent in huis – 47

Dagindeling
Vanaf 07.00 uur

Praktisch

08.30 – 09.20 uur

1ste lesuur

09.20 – 10.10 uur

2de lesuur

10.10 – 10.25 uur

pauze

10.25 – 11.15 uur

3de lesuur

11.15 – 12.05 uur

Inhaaltoetsen
op woensdag

School open

12.05 – 12.55 uur

12.55 – 13.45 uur

4de lesuur of
middagpauze
5de lesuur of
middagpauze
6de lesuur of
middagpauze

13.45 – 14.35 uur

7de lesuur

14.35 – 14.45 uur

pauze

14.45 – 15.35 uur

8ste lesuur

15.35 – 16.25 uur

9de lesuur

huiswerkklas

Leerlingenbegeleiding

Diensten en projecten

Leerlingenbegeleiding: hier voel je je goed!

At your service!

We hebben op COLOMAplus veel aandacht voor je persoonlijk welzijn.
Je goed voelen is immers belangrijk.

Leerlingencoaches
Je leraren, je klastitularis en een team van leerlingencoaches staan voor
je klaar als je vragen hebt of een persoonlijk gesprek wil.
De eerste graad heeft zijn eigen leerlingencoach. Bij hen kan je terecht
voor socio-emotionele begeleiding, problemen in en rond de klas,
schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren.

Het CLB
Het team van leerlingencoaches werkt vlot samen met het CLB. Zij
kunnen je ook helpen bij het leren kiezen, het leren leren en socioemotionele problemen.

Lerarenopleiding Thomas More
We werken ook samen met studenten van de lerarenopleiding
van Thomas More om jou extra te ondersteunen. Samen met hen
organiseren we bijlessen op woensdagnamiddag. Stagiaires van de
hogeschool leggen het je dan nog eens haarfijn uit.

Wist je dat je in COLOMAplus als leerling, ouder én sympathisant terecht
kan in

het bakkerswinkeltje?
Je houdt van heerlijk versgebakken brood, je bent op zoek naar een
heerlijke taart voor een feest of je wil ons huisgemaakt ijs proberen? Kom
dan langs in onze bakkerij.

het kapsalon en schoonheidsinstituut?
Je haren laten knippen of een schoonheidsbehandeling ondergaan,
het kan allemaal, na afspraak.

onze restaurants: self-service, bistro en klantenrestaurant?
Laat jezelf culinair verwennen door onze leerlingen. Je helpt hen
hun vaardigheden te verbeteren en jij kan genieten van culinaire
hoogstandjes! ’s Middags kan je lekker en gevarieerd warm eten in
onze restaurants met diverse concepten. Weinig tijd? Neem dan de
self-service. In onze bistro kan je gezellig één uurtje tafelen en in het
klantenrestaurant leggen we je gastronomisch in de watten.
Meer info over onze extra diensten op
www.colomaplus.be onder Food|Meet|Style

© Infrabel

Bereikbaarheid
COLOMAplus is bijzonder goed bereikbaar. We hebben dan ook leerlingen uit
een zeer ruime regio. De school bevindt zich op 5 minuutjes wandelen van het
station van Mechelen. Daar vind je ook veel eindhaltes van De Lijn.
www.delijn.be
Antwerpen
www.belgiantrain.be

Inschrijven
Eerstejaars: je moet je digitaal aanmelden
op aanmelden.school. Meer informatie vind
je op onze website www.colomaplus.be.

2de tot 7de jaar: Meer informatie vind je
op onze website www.colomaplus.be.
Contact
 Adres:
COLOMAplus
Tervuursesteenweg 2
2800 MECHELEN
 Telefoon: 015 42 27 03
 Telefoon eerste graad: 015 44 84 14
 E-mail: info@colomaplus.be
 Website: www.colomaplus.be
 Smartschool: colomaplus.smartschool.be
COLOMAplusMechelen

colomaplus

Bushalten

Station
Mechelen
Leuven
Brussel E19
Antwerpen
Je kan onze school ook veilig met de fiets bereiken
via fietspaden langsheen de Vaart en de nieuwe fietsostrade langs de nieuwe
Tangent.

Voeding & Horeca

Economie & Organisatie

Communicatie & Recreatie

Kunst & Creatie

www.colomaplus.be

Tervuursesteenweg 2 - 2800 Mechelen
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Lifestyle & Welzijn

