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STUDIEAANBOD

TWEEDE GRAAD BSO

DE WEG NAAR EEN
GERICHTE EN BEWUSTE
BEROEPSKEUZE

ARBEIDSFINALITEIT - BSO
3 en 4 ONTHAAL & RECREATIE

In onze school kan je binnen het studiegebied Toerisme in de tweede graad
ook ONTHAAL EN RECREATIE volgen, een richting uit de arbeidsmartktfinaliteit (BSO). er op onze school als volgt uit:
Ben je energiek, flexibel en creatief?
Leg je vlot contact met allerlei soorten mensen?
Wil je mensen helpen om hun vrije tijd aangenaam en kwaliteitsvol in te vullen? Ben je handig en leer je graag al doende?
Dan is deze actieve beroepsrichting iets voor jou!
Verder in deze brochure vind je meer inhoudelijke informatie terug over de
richting Onthaal en recreatie en ook de bijhorende lessentabel.

ONTHAAL & RECREATIE
Waarom deze richting bij jou past?

Je verwerft zicht op het brede aanbod van vrijetijdsactiviteiten. Je leert activiteiten voorbereiden, animatie verzorgen en met verschillende doelgroepen omgaan.

vierde jaar

Je leert ook een onthaalruimte inrichten, infrastructuur
en materiaal klaarzetten, testen en onderhouden.

derde jaar

Dan is deze actieve beroepsrichting iets voor jou!

Je leert hoe je bezoekers onthaalt, registreert en informeert bij evenementen, tentoonstellingen, attracties…
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Onthaal & recreatie
Onthaal & recreatie

Je oefent je communicatieve vaardigheden en klantvriendelijkheid.
Je leert al doende samenwerken, argumenteren en je vlot
uitdrukken in het Nederlands, het Engels en het Frans.

Algemene vakken

TOTAAL

LESSENTABEL ONTHAAL & RECREATIE 2DE GRAAD

Ben je energiek, flexibel en creatief?
Leg je vlot contact met allerlei soorten mensen?
Wil je mensen helpen om hun vrije tijd aangenaam en kwaliteitsvol in te
vullen? Ben je handig en leer je graag al doende?

WARM + KLEINSCHALIG

TRADITIE + INNOVATIE

Met een open en positieve blik op de toekomst maar ook met oog
voor het verleden: zó bereiden we onze leerlingen al sinds 1810
voor op hoger onderwijs en op de samenleving van vandaag en
morgen.

JE
TOEKOMST
BEGINT
HIER

GEZOND + GROEN

Niet alleen een grote tuin, aandacht voor gezonde voeding en
veel kans om te bewegen maar ook de ruimte om als leerling zelf
initiatieven te nemen. Met een open, respectvolle kijk
op de wereld in al zijn facetten.

UITDAGING + ZORG

Met behulp van ICT stimuleren we actief en zelfstandig leren.
Door er regelmatig op uit te trekken doen al onze leerlingen
nieuwe ervaringen op en verruimen ze hun blik.
Voor leerlingen met specifieke leerproblemen maken we
concrete afspraken en tijdens de examens is er een zorgklas.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Onze kleinschaligheid en hartelijkheid zorgen voor een vlotte
overgang van de lagere naar de middelbare school. Iedereen kent
iedereen. Samen waken we elke dag opnieuw over het
welbevinden van onze leerlingen.
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Twee

www.nieuwenboschhumaniora.be
www.facebook.com/nieuwenboschhumaniora

www.instagram.com/nieuwenboschhumaniora

Meer informatie over onze school,
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