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Corona, ik kan bijna niet anders 
dan deze SAM te beginnen 

met dit woord. Het virus heeft 
ons in zijn greep, iedereen heeft 
er mee te maken. Op onze school 
is dat niet anders. Ook onze ge 
bouwen zijn in complete lock-
down. We missen het rumoer in 
de refter, het geluid van machines 
in onze ateliers, de geur van verse 
soep uit onze leskeuken, de stilte 
tijdens het maken van een toets, 
de babbels ’s morgens aan de 
schoolpoort. Tezelfdertijd leven 
we ook hard mee met de mensen 
die iemand hebben verloren en 
duimen we heel hard voor een 
vlotte genezing van mensen die 
ziek zijn.

In de beste HTISA-traditie is 
de flexibiliteit en de solidariteit 
onder de medewerkers enorm. 
We leverden onze mondmas- 
kers uit de praktijk aan de brand-
weer, dankzij Digital for Youth 
konden we 139 laptops aan onze 
leerlingen bezorgen, we hebben 
ons eigen HTISA-postbedrijf en 
bezorgen leerlingen oefenpak-
ketjes, medewerkers hebben een 
waar callcenter uitgebouwd om 

elke leerling te kunnen bereiken, 
… In tijden waar social distancing 
de norm is, blijven we in HTISA 
inzetten op nabijheid! 
Ook ons Sint-Antonius-Magazine 
heeft zich een beetje aan het vi-
rus moeten aanpassen. Het werd 
een mini-editie waarin we toch 
aan iedereen willen laten zien 
hoe we, in deze vreemde tijden, 
er naar blijven streven om een 
warme en kwaliteitsvolle school 
te zijn. 

Hoe de wereld en onze school 
er zullen uitzien na dit corona- 
tijdperk, is voor iedereen koffie-
dik kijken. Maar voor ons staat 
één ding vast, we willen en zul-
len onze leerlingen niet loslaten. 
We zullen als schoolteam steeds 
blijven inzetten op nabijheid en 
zorg voor onze leerlingen en hun 
opleiding. Bovenal blijven we op-
timistisch uitkijken naar het mo-
ment waarop we elkaar terug ‘in 
het echt’ kunnen ontmoeten en 
de vertrouwde geluiden in onze 
gebouwen horen. Heel graag tot 
binnenkort!

Katleen Immesoete

Voorwoord
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Nieuws 
uit de 

Holstraat

100 uitdagingen realiseren in het kader van 
ons 100-jarig bestaan. Dat was de oproep 

die de directie deed aan alle collega’s en leerlingen. 
De tegenprestatie: een grote frietenbak voor de 
voltallige school aan het einde van het schooljaar, 
verzorgd door de directie. Corona strooide helaas 
roet in het eten, maar toch waren er enkele klas-
sen snel genoeg om hun uitdaging te realiseren: het 
2de Beroeps hield onderling een wedstrijdje om ter 
snelst ‘Stickymen 100 stuks’ maken. Na een span-
nende strijd kroonde 2 BEMC zich tot winnaar. De 
overige 100 uitdagingen houden we voor volgend 
schooljaar – we worden dan immers 101 jaar oud!

HTISA 101 Challenge 
eerste opdracht volbracht!

Proficiat aan onze vicekampioenen!

Ook dit schooljaar namen onze schoolploegen (cadetten en scholieren) deel aan het 
MOEV zaalvoetbaltoernooi. Beide ploegen waren als titelverdediger de grote favo- 

riet voor de eindwinst. Door in de eerste ronde al hun wedstrijden overtuigend te winnen, 
wisten onze jongens zich makkelijk te kwalificeren voor de finaleronde. Na een zeer span-
nende strijd eindigden onze beide ploegen op een mooie 2de plaats. Onze jongens mogen 
zich dit schooljaar dus vicekampioen van Oost-Vlaanderen noemen. Bovendien kregen ze 
veel complimenten voor hun inzet, talent en fairplay! Mogen wij u voorstellen…

Onze cadetten: 
Ramazan, Igor, 
Daoud, Bugra, 
Jamshed, Darleton, 
Prince, Furkan

Onze scholieren: 
Benaissa, Amir, 
Berkan, Albion,  
Ermal, Mehmet, Aziz, 
Hussein
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Corona
Samen slaan we er ons door

Het ontstond als een klein berichtje uit China, maar hield al snel de hele wereld in de 
ban. Corona beheerste de afgelopen maand alles en iedereen, onze school inbegre-

pen. Maar ook al bleven onze lokalen, gangen en speelplaatsen de afgelopen weken leeg, 
dat betekende niet dat er geen school werd gemaakt. Een kleine greep uit de beelden die 
getuigen van de veerkracht, het aanpassingsvermogen en de vindingrijkheid in onze school. 

De directie zat de afgelopen weken 
dagelijks ‘samen’ om snel in te spelen 

op de actualiteit. 

Lege ateliers en gangen, een lege leraarskamer en speelplaats. 
Zelfs de schoolbel werd afgelegd… 

Toch is HTISA nog lang niet in vakantiestemming…

Als ze niet voor de 

praktijklessen kunnen 

dienen, dan zorgen 

we er wel voor dat de 

mondmaskers elders 

nuttig gebruikt kunnen 

worden. Bij Brandweer-

zone Gent gingen we 

graag 60 mondmaskers 

afleveren!
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In samenwerking met 
vzw Digital for Youth 
leenden we 130 lap-
tops uit aan onze leer-
lingen. Met dank aan 
Telenet verdeelden we 
daarbovenop nog eens 
100 codes voor een 
gratis wifi-verbinding. 

Leerkrachten 
stelden zich masaal 

kandidaat om 
lesbundels af te 

printen en die 
persoonlijk te gaan 

afgeven bij onze 
leerlingen. 

Vernieuwende vormen 
van afstands- 

leren vonden snel 
ingang, zowel bij onze 

leerkrachten als de 
leerlingen. 

De collega’s van LO 

gingen wel heel ver 

om hun leerlingen in 

conditie te houden. 

6



WORK@HOME
Les geven in coronatijden 
een persoonlijk verslag

Werken van thuis, je man oppeppen 
omdat hij wel in het “oorlogsgebied” 

wordt verwacht. Ondertussen je kinderen 
opvangen, ze entertainen, zorgen voor 
eten en drinken en thuisonderwijs geven. 
Dit lijkt niet zo moeilijk…toch? 

Crisistijd! 

Bijna 1 jaar is hij, ons flink hondje kwispel, 
die denkt dat ik zijn persoonlijke portier 
ben. Mocht hij me telkens een euro geven 
bij het buiten laten, dan kan ik binnenkort 
een paar uurtjes vertoeven op mijn favo- 
riete terras in de stad met zalige dranken 
op zijn kosten en niet wetend hoe ik thuis 
zal geraken. Lijkt me zalig en dromen mag!
Bijna 2,5 jaar is ze; mijn mooie, lieve doch-
ter Siska. Het liedje ‘baby shark’ afgewisseld 
met ‘ik zag 2 beren’ en ‘The wheels on the 
bus’ of wat er moet voor doorgaan zingt ze 
een hele dag door. 
Bijna 9 jaar is hij; mijn zelfstandige, knappe 
zoon Vince. Gedreven in het maken van 
tiktok filmpjes en o zo blij als mama eens 
wil helpen met op start en stop te du- 
wen. Daarnaast het leren van staartde- 
lingen maken en optellen en aftrekken met 
overschrijding. Stiekem ben ik trots dat ik 
hem dit kunnen/moeten/mogen leren heb. 
Hij begrijpt het, job well done!
Klink heel fijn natuurlijk tot je je laptop 
opent en je wil werken voor school. Dan 

wil plots ook iedereen aan tafel komen 
zitten en liefst zo dicht mogelijk…naast de 
mama. 
Een eigen bureau heb ik niet. Normaal ben 
ik thuis aan het werk wanneer de kindjes 
nog op school zitten of als ze in bed liggen. 
Maar nu niet, nu probeer ik dit allemaal te 
combineren. Chaotisch en afgeleid... het 
duurt langer om een opdracht afgewerkt te 
krijgen, maar het lukt toch! 

Gelukkig, de zon schijnt en het is voor mij 
al warm genoeg om te genieten op mijn 
favoriete plaatsje in de tuin. Met de laptop 
op de schoot of via WhatsApp berichten 
sturen naar mijn leerlingen. Met een oog 
gericht op mijn dochter die speelt in de 
tuin. Maar kijk een win win, mijn bleke win-
terhuid heeft al een aardig kleurtje! 

Ik ben een BGV-leerkracht en ook op dat 
vlak werk ik thuis verder recepten uit. Ex-
perimenteel ben ik bezig met mijn droo-
goven en havermelk maken om te ver-
werken in vegan bananenpannenkoeken. 
Vrije tijd is er natuurlijk ook, behangen, 
lezen, kleren vermaken ook daar kan mijn 
aandacht naartoe gaan. 

Ook al ben ik soms vermoeid van “ik weet 
het eigenlijk niet” en is de ene dag de an-
dere niet, toch laten we de moed niet zak-
ken. Liever deze periode trotseren waarbij 
je de uitkomst kent, dan de ziekte trotseren 
waarvan je niet weet hoe zwaar deze jou of 
je gezin zal treffen. 

Veerle Vion
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In lokaal A207 is het dit schooljaar een stuk 
rustiger. Onze directrice zorgde voor ten-

nisballen, meneer Samir boorde er gaten in. 
Wij staken ze onder de poten van de stoel-
en. Super! Geen vervelend lawaai van schui-
vende stoelen meer. Sommige leerlingen 
vinden zelfs dat het zachter zit.

Leerlingen 1Ba, 1Bb, 1Bc

1B hackt 
tennisballen

Pedagogische studiedag 
tweede graad

De vorming stond in het teken van 
de ladder van samenwerking: ken-

nen - begrijpen - waarderen - vertrou-
wen - samenwerken. De mensen van  
On@Break² introduceerden enkele 
gesprekstechnieken en methodieken 
rond verbindend werken die bruikbaar 
zijn in de klas.
We bespraken o.a. de positieve effecten 

van iets over jezelf vertellen, het analy-
seren van zaken die al goed lopen in het 
team en waarop we nog willen inzetten, 
het geven van complimenten aan elkaar, 
een blindparcour doen, patronen ma-
ken en aansluitend hierover in groep 
reflecteren. Het was een leuke voormid-
dag, alles verliep in een goede sfeer en 
we leerden elkaar ook beter kennen!
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Mevrouw Lique vroeg aan de leerlingen van 1B hun ogen te sluiten. 
“Beeld je in dat er iemand die je heel graag ziet jou gaat verlaten. 

Jouw hele lijf schreeuwt: blijf bij mij, verlaat mij niet! Ik zou alles doen 
opdat je zou blijven, zelfs de meest onmogelijke dingen.”

In onderstaande zinnen of gedichten lees je wat de leerlingen van 1B 
zouden doen om die persoon waaraan ze dachten bij zich te houden.

Geef toe, jij zou toch ook blijven?

Blijf je als ik...
de zon roze maak?

alle bloemen op aarde voor je koop?
van de zon jouw gezicht maak?

jouw ster ben en jij mijn zon?
de wereld red?

de zon laat zweten?
alle sterren gevangen neem?

de doden uit hun graf laat opstaan?
de geschiedenis verander?

de zon voor jou pak?
tot het einde van de wereld zwem?

in jouw ogen verdrink?
leef zonder te ademen?

jouw dromen versier?
de wereld naar rozen laat ruiken?

de maan kleiner maak?
de zon blauw kleur?

de tijd terugdraai?
onze grootouders weer jong maak?

de wereld ondersteboven houd?
jou mijn hart geef?

de ganse wereld vol bloemen plant?
voor jou ga vliegen?

de zon voor jou pak?

jou mijn hart geef?
de wereld rondstap voor jou?
de tijd stop voor jou?
jou zuurstof geef?
mijn adem stop?
alle boeken in deze wereld lees?
alle armoede wegdoe?
jou gelukkig maak?
jou mijn hart geef?
alles voor jou doe?
een ster voor jou vang?
voor jou een nieuwe wereld open?
jouw naam in de bergen schrijf?
je naar de sterren breng?
als ik mijn hart uitsnijd en aan jou geeft?
jou help bij alles wat je nodig hebt?
altijd naar jou luister?
altijd met je lach?
je troost bij slechte dagen?
bij goede en slechte dagen samen zijn?
de zon controleer en ze dan los laat?
de zon uitschakel?
uit een vliegtuig spring?
alle ziektes stop?
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Nieuwjaarsfeest
Terug naar       de ‘roaring 20’s’

Ook het Nieuwjaarsfeest stond helemaal in het 
teken van 100 jaar HTISA. De ‘dresscode’ luidde 

‘roaring 20’s’, ofwel de roerende jaren 1920, toen de 
dames hun haar tooiden met pluimen en geborduurde 
jurken droegen, en de heren hoge hoeden opzetten. 
Onze (oud-)collega’s gingen zowel qua kleding 
als aankleding van de zaal ‘all the way’. Tijdens het 
feest werden ook de twee best verklede gasten ge-
kozen. Die eer was weggelegd voor… onze technisch  
adviseur Rik Callens en leerkracht elektriciteit  

Stéphanie Schauvliege!
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Een extra specialisatiejaar biedt pas-
afgestudeerden veel voordelen: een 

grotere keuze aan jobs, een hoger start-
loon én meer kans op een afwisselende 
job. Bovendien hoeven ze enkel nog de 
praktijk- en theorievakken te volgen. 

Chems El Barkani (7BIE) behaalde vorig 
jaar op onze school zijn diploma Koeltech-
nieken. Toch besliste hij om er dit jaar nog 
een opleiding Industriële Elektriciteit aan 
te breien. “Voor mijn toekomst bood dat 
alleen maar voordelen, vond ik: een lood- 
gieter die ook elektriciteit kan installeren, 
of omgekeerd: die heeft de werkgevers 
toch voor het uitkiezen?” 

Elias Guerfal (7BSC) maakte dezelfde 
keuze als Chems, maar in een ander stu- 
diegebied. Hij had al een diploma auto- 
elektriciteit op zak, maar volgt dit jaar nog 
een duale opleiding Carrosserie-Spuitwerk. 
“Carrosserie is meer mijn ding dan auto- 
elektriciteit”, besefte hij vorig jaar. Maar  
tijdverlies vond hij die vorige opleiding niet: 
“een goeie carrossier kent ook iets van  

auto-elektriciteit. En aangezien ik drie da-
gen per week aan werkplekleren doe, ver-
dien ik nu ook al wat geld.” 

Bijkomend voordeel is dat Chems en Elias 
de algemene vakken niet meer hoeven te 
volgen. Ze hebben immers al een diploma 
op zak. Tijdens de jaarlijkse Wisseldag la-
ten we al onze laatstejaarsleerlingen met 
de voordelen van een extra specialisatiejaar 
kennismaken. Ze wisselen dan een dagje 
van lessenrooster om te zien of die andere 
specialisatie hen ook ligt. Benieuwd hoe-
veel leerlingen volgend schooljaar Chems’ 
en Elias’ voorbeeld zullen volgen!

Extra specialisatiejaar 
= extra jobs, loon en afwisseling!
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In tijden van Corona… gaat OKAN
op zoek naar creatieve oplossingen!

Probleem 1 We staan niet meer elke dag voor onze klas en zien onze leer-
lingen niet meer.

OPLOSSING We organiseren videogesprekken met onze leerlingen. Soms in-
dividueel om te horen hoe het met iedereen gaat, soms in groep 
om samen nog eens te kunnen bijpraten en lachen. Mevrouw 
Margot geeft zelfs alfalessen aan een groepje leerlingen!

Probleem 2 We kunnen de leer-
lingen geen oe-

feningen meer geven in 
de klas.

OPLOSSING We plaatsen elke dag  
om 10 uur een op-
dracht op onze face- 
bookpagina OKAN  
HTISA. Onze OKAN- 
leerlingen gingen al  
vlijtig aan het werk! 
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Probleem 3 Onze OKAN-leerlingen sporten supergraag met meneer Luuk 
en meneer Abdallah op school. Ze missen de wekelijkse 

sportlessen.

OPLOSSING Meneer Luuk en meneer Abdallah geven de leerlingen elke week 
een sportuitdaging om te volbrengen.

Probleem 4 De OKAN-leerlingen missen hun hobby’s. 

OPLOSSING Mevrouw Hannah kan momenteel jammer genoeg geen hobby’s 
zoeken voor de leerlingen. Daarom maakt ze een video met tips 
zodat de leerlingen zich thuis niet moeten vervelen!



Ik heb deze foto gekozen omdat ik deze 
raar, grappig en speciaal vind en nooit ge-

dacht had dat mensen zoiets zouden doen. 
Moest ik het in het echt zien, zou ik zeker 
blijven kijken. Ik vind het ook een mooi 
idee dat ze 3 jaar nadat hij overleden is nog 
zoveel moeite doen en nog veel aan die 
persoon denken.

Maxim

‘Circle of life’ 
‘Circle of Life’ is het sluitstuk van fotograaf 
Lieve Blancquaerts wereldwijde zoek-
tocht naar de mens en zijn rituelen, tra-
dities en gebruiken bij geboorte, liefde en 
dood. Leerkracht Algemene Vorming Sofie 
Vandekerckhove ging de tentoonstelling 
in de Gentse Sint-Pietersabdij bezoeken 
met haar leerlingen. Enkele leerlingen be-
spraken de foto die het meest indruk op 
hen maakte.

Enkele indrukken

16

Ik vond deze tentoonstelling zeer inspire-
rend, leerrijk maar ook soms schokkend. 

Het was duidelijk gericht op jong en oud. 
Het museum was aantrekkelijk aangekleed, 
het verveelde mij niet en ik had ook steeds 
het gevoel: ’ik wil meer zien’. Eén van de 

vele onderwerpen waarvan mijn mond 
openviel, was het onderwerp ‘de geboorte’ 
in Angola. De moeder was bevallen van een 
dood kindje. Als je naar deze foto kijkt dan 
denk je ‘dit gebeurt jammer genoeg dage-
lijks’, maar als je het verhaal erachter weet 
dan voel je je schuldig, machteloos en 
vooral boos. Op de volgende 2 foto’s komt 
het woedegevoel terug omdat hun toe-
komst niet door zichzelf beslist wordt. Ook 
de foto van het jongetje met de foto in zijn 
hand wekt medelijden op bij mij omdat wij 
dagelijks tientallen foto’s kunnen maken en 
dit bij hem waarschijnlijk zijn eerste maar 
ook zijn laatste reële foto zal zijn. De ande-
re foto’s trokken mij aan omdat je duidelijk 
het verschil zag tussen mijn cultuur en die 
van hun. 

Kyana V.R.



Als eerste sprak me de foto van Afrika aan 
over de meisjes die worden besneden! 

Het verhaal is gruwelijk. De clitoris wordt 
door deze traditie weggesneden maar 
in sommige gebieden en in het slecht-
ste geval de schaamlippen ook. Vroeger 
werden de mesjes zelf gemaakt nu gebrui-
ken ze scheermesjes. Om de 2 jaar herhaalt 
deze traditie zich! 
Dit verhaal sprak me aan omdat ik vind dat 
elk meisje recht heeft op haar  vrouwelijk- 
heid. Deze meisjes/vrouwen hebben dat 
niet en dat moet veranderen. 

Deze foto gaat over een vrouw in Afrika die 
op het punt stond om te bevallen. Ze moest 
7 uur lang stappen op blote voeten richt-
ing het ziekenhuis. Vrouwen die zwanger 
wa-ren konden alleen op vrijdag aan de  
monitoren gelegd worden. Nadat de vrouw 
op woensdag toekwam, mocht ze terug  
naar huis dus reken maar hoelang de 
vrouw met pijn liep. Uiteindelijk keerde 
ze terug omdat ze echt moest bevallen.  
Vroedvrouwen keken met een trechter in 
het vrouwelijke gedeelte om naar de baby 

te kunnen kijken. De vrouw beviel van een 
dood baby’tje.  
Het spreekt mij aan omdat ik vind dat elke 
vrouw recht heeft op een goede verzorg-
ing in het ziekenhuis voor haar en haar 
kindje. Ik kon mijn oren niet geloven toen 
ik dit verhaal hoorde. Ik vond het erg om te 
weten dat een hoogzwangere vrouw meer 
dan 20 uur heeft gewandeld voor een kind-
je dat haar niet meer werd geschonken.
     

Ashley O.
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Als iemand overleden is in Ghana, kan 
het soms weken duren voor iemand 

begraven wordt. Dit hangt af van hoeveel 
familieleden van ver moeten komen om 
afscheid te nemen. De traditionele rouw- 
kleren op de begrafenis zijn zwart en rood.  
Mijn land is dicht bij Ghana, maar ik heb nog 
nooit zoiets gehoord. Ik vind het een rare 
traditie. Er wordt ook veel gehuild en soms 
worden er professionele huilende en rouw- 
ende vrouwen gevraagd. Deze worden 
dan betaald om alsof te komen wenen en  

rouwen. Hoe groter de begrafenis hoe 
meer de professionele vrouwen vragen. 
Ze doen dit omdat veel Ghanezen vinden 
dat ook huilen een teken is van hoeveel ze 
van de overleden gehouden hebben. Ze 
vinden dit een manier om de overleden 
persoon te eren. Tijdens de begrafenis  
dansen de  kistendragers met de kist op 
hun schouders op het zelfde tempo.  
Ze worden geleid door een hoofddanser.

Ola A.



Coronacrisis
Mensen vallen stil, vallen terug op zichzelf en op elkaar.
Dat het stil wordt, is op zich goed.
Dan kunnen we beginnen luisteren en nadenken.
Als je goed luistert, dan hoor je diep in jezelf
opnieuw de vragen als:
hoe kan ik de andere helpen?
hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt?
waar ben ik toch mee bezig?
De mens botst op zijn grenzen,
beseft dat hij grenzen heeft overgestoken,
dat er grenzen zijn overschreden door anderen.
Alles wordt opeens zo leeg, zo anders.
Wat gisteren nog zo belangrijk leek, is nu zo futiel:
die belangrijke vergadering over de winstmaximalisatie in ons bedrijf,
die vakvergadering op school over het nieuwe leerplan,
de sportwedstrijden …
De leegte is een opportuniteit om iets anders te laten binnenkomen,
er ontstaat tijd en  ruimte voor wat zoveel belangrijker is.
There’s a crack in everything: that’s how the light gets in (L. Cohen).

Werkgroep Pastorale
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Deze foto bleef me vanaf het eerste moment bij en daar-
om was het een makkelijke keuze. 

Ik koos de  foto van een meisje met littekens. Lieve B. ont-
moette het meisje in een psychiatrisch ziekenhuis in Gent. 
Door alleen nog maar naar de foto te kijken, zie je dat er 
in het verleden en misschien het heden sprake is van een 
zeer complexe tijd. Er zijn verschillende redenen waarom 
iemand overgaat tot zelfbeschadiging. Dit kan zijn om jezelf 
te straffen als je iets niet goed deed volgens jezelf, om te 
ontladen van alle spanning of naast het lege gevoel, toch 
maar een gevoel te hebben.

O. 



Familienieuws
We verwelkomen

26 februari 2020 – Amélie, dochtertje van Roselien Vervaet, 
pedagogisch coördinator voltijds onderwijs

We nemen afscheid van

8 februari 2020 – mevrouw Lieve Matthys, 
moeder van Tom Vanhoutte, leerkracht 1ste graad

12 februari 2020 – de heer Firmin Ros, 
oud-collega HTISA, (schoon)vader van Dirk Dermout en Herlinde Ros

Paspoorten    
nieuwe leerkrachten

naam: Dina Gardiner    
geboortedatum: 15 maart 1982
Op school smijt ik me in de personeelsadministratie en zal ik de schoenen proberen 
vullen van Brigitte.
Ik hou van treinreizen (liefst met een hooftelefoon op, luisterend naar een podcast).
Ik hou niet van koffie, wat toch vaak een sociale handicap is. 

naam: Justine Apers    
geboortedatum: 7 juli 1993
Op school ben ik leerkracht Nederlands in de OKAN-klassen.
Ik hou van lopen, fietsen, hiken in de bergen, hoe meer hoe liever.  
Ik hou niet van te laat komen, elke ochtend meer dan een half uur te vroeg op 
school? That’s me! 

naam: Ian Schumacher    
geboortedatum: 11 januari 1995
Op school ben ik interim trajectbegeleider harde sector
Ik hou van kitesurfen, al tien jaar een passie, en balsporten. Work hard, play hard! 
Ik hou niet van spruiten, zonnecrème smeren met zandige handen en sinds kort: 
gedemotiveerde leerlingen.

naam: Jan-Pieter Slabbaert    
geboortedatum: 8 april 1990
Op school ben ik interimleerkracht 6e en 7e jaar PAV
Ik hou van tweetaktmotoren en computers. 
Ik hou niet van platte banden, gebroken vliegwielen en onbetrouwbare printers.



1ste
GRAAD

BSO TSO

EERSTE JAAR
eerste leerjaar A (STEM)

eerste leerjaar B

TWEEDE JAAR
mechanica - elektriciteit (STEM)
elektriciteit - metaal

TWEEDE GRAAD
basismechanica

elektrische installaties

DERDE GRAAD
carrosserie

auto
centrale verwarming - sanitaire installaties

elektrische installaties

ZEVENDE SPECIALISATIEJAAR
auto-elektriciteit

verwarmingsinstallaties
carrosserie en spuitwerk

industriële elektriciteit

TWEEDE GRAAD
elektrotechnieken

DERDE GRAAD
koel- en warmtetechnieken
autotechnieken

DBSO

VERKOOP & ADMINISTRATIE
 administratief medewerker
admnistratief medewerker kmo
winkelbediende

 TRANSPORT
voorbewerker carrosserie
demonteur / monteur carrosserie
spuiter carrosserie (duaal)
fietsmecanicien
bandenmonteur 
onderhoudsmecanicien personen- 
wagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 
VERZORGING
logistiek helper in de zorginstellingen
verzorgende
zorgkundige (duaal)
 
HORECA
keukenmedewerker
hulpkok
medewerker snackbar-taverne
grootkeuken en catering (duaal) 
 
BOUW
hoeknaadlasser
plaatlasser
lassen-constructie (duaal)
polyvalent onderhoudswerker gebouwen
sanitair installateur

DUAAL

    lassen-constructie duaal (3de gr. BSO)
    zorgkundige duaal (7de spec.j. BSO)

    grootkeuken en catering duaal (3de gr. BSO)
    spuiter carrosserie duaal (7de spec.j. BSO)

OKAN

onthaalonderwijs voor 
anderstalige nieuwkomers

HOLSTRAAT 66 - 9000 GENT


