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Welkom op Calmeyn
Met Calmeyn maak je een goede keuze voor een gedegen opleiding.
Wij als schoolteam leiden onze leerlingen op voor een leven na de secundaire school.
Na Calmeyn kun je verder studeren of meteen aan het werk gaan.
Wat je ook kiest, je bent terdege voorbereid.
We bieden trouwens een aantal opleidingen aan die uniek zijn in de regio (zie p. 3).
Allereerst staan wij in voor degelijke vakkennis en vaardigheden: zowel in de eerste
graad (1e en 2e jaar) als daarna: sport & beweging; schoonheidsverzorging; haarzorg;
restaurant & catering en hout.
De focus ligt daarbij uiteraard op de leerinhouden, maar wij organiseren onze school
in het kader van ‘samen leren, samen leven’, in lijn met het strategisch plan 2030 van
het GO!.
Wij besteden veel aandacht aan ‘leren leren’. Zowel de vakleraren als de verantwoordelijken voor het Open LeerCentrum (OLC) en diverse coördinatoren zetten zich in
om de leerlingen te begeleiden in het leerproces.Wij ijveren voor afgestudeerden die
zelfstandig hun werk kunnen plannen, organiseren en uitvoeren.
Onze ‘cel leerlingbegeleiding’ doet er alles aan om leerlingen gepaste ondersteuning te
bieden op maat.
Elk jaar organiseren wij diverse didactische uitstappen. Eind september gaan alle
leerlingen van de 1e graad op 2-daagse om elkaar beter te leren kennen.
Om de 2 jaar is er voor de leerlingen in 2e en 3e graad een meerdaagse uitstap met
overnachtingen in het kader van de GWP-week (geïntegreerde werkperiode).
Dat we daarvoor werken met een spaarplan en steunacties ondernemen, vinden we
vanzelfsprekend: het is de bedoeling dat iedereen actief kan deelnemen.
Het financiële luik van het schoolleven is voor ons ook belangrijk. Zo gaan wij actief
na waar we kunnen besparen in de uitgaven voor ouders zodat de kostprijs geen
hinderpaal vormt voor de keuze van een opleiding.Wij overleggen hiervoor concreet
met ouders en leerlingen.
Weet je wat zeker is als je naar Calmeyn komt? Wij zorgen goed voor jou.

HOUT
& DESIGN

06
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Namens het hele schoolteam,
Ine Lievens,
directeur
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Ons studieaanbod
2020-2021
Ons studieaanbod 2020-2021:
Brede 1e graad: 1e en 2e jaar
1A

1B

27 u basisvorming
1 X-uur (= extra differentiatie, uitbreiding, remediëring …)
1 klasuur op maandagochtend
2 x 2 uren talentmodules
2A met als opties:
- moderne talen & wetenschappen
met talentmodule hout&techniek,
wellness, of gastronomie
- sport (voetbal of omnisport) - Uniek
in de regio!

2B met als opties:
- STEM-technieken: hout
- maatschappij en welzijn
- voeding en horeca
Met talentmodule

2e graad: 3e en 4e jaar
Haartooi &
schoonheidsverzorging
TSO
Bio-esthetiek
Uniek in de
regio!

BSO
Haarzorg
Uniek in de
regio!

Hout &
design
BSO
Hout

Gastronomie &
catering
BSO
Restaurant-keuken

Sport &
beweging
TSO
LO-Sport
Uniek in de
regio!

3e graad: 5e en 6e jaar
Haartooi &
schoonheidsverzorging
TSO
BSO
Schoonheids- -Haarzorg
verzorging
(= voltijds)
Uniek in de
regio!
-Haarverzorging duaal
Uniek in de
regio!

Hout &
design
BSO
Houtbewerking

Gastronomie &
catering
BSO
- Restaurantkeuken (= voltijds)
- Grootkeuken en
catering duaal
Uniek in de regio!

3e graad: specialisatiejaar 7e jaar
- Haarstilist
- Kapperstylist
duaal
Uniek in de
regio!

- Interieurinrichting
- Interieurbouwer duaal

Event Manager Traiteur
Uniek in de regio!

(lessentabellen: zie onze webstek: www.calmeyn.be)

Sport &
beweging
TSO
LO-Sport
Uniek in de
regio!

Algemene informatie over Calmeyn

De dagindeling
Voormiddag
Lesuur 1
Lesuur 2
Pauze
Lesuur 3
Lesuur 4
Lesuur 5

8.35 – 9.25 uur
9.25 – 10.15 uur
10.15 – 10.30 uur
10.30 – 11.20 uur
11.20 – 12.10 uur
12.10 – 13.05 uur (middagpauze of les)

Namiddag
Lesuur 6
Lesuur 7
Pauze
Lesuur 8
Lesuur 9
Open Leercentrum

13.05 – 13.55 uur
13.55 – 14.45 uur
14.45 – 14.55 uur
14.55 – 15.45 uur
15.45 – 16.35 uur
16.35 – 17.20 uur

De school opent officieel om 8.15 uur.
Ben je vroeger op school? Geen probleem.Vanaf 8.00 uur is de overdekte speelplaats open.Vanaf 8.15 uur
verwachten we iedereen op de verharde speelplaats of het grasplein.
Het eerste belsignaal gaat om 8.30 uur. De lessen beginnen effectief om 8.35 uur.
Vóór het eerste lesuur en na elke pauze komen de leraren de leerlingen ophalen op de speelplaats
(bij regen of vorst: in de overdekte speelplaats). Je staat met het belsignaal netjes en stil in de rij te wachten
op je leerkracht.
Afhankelijk van je lessenrooster start je het 1e of het 2e lesuur of mag je vóór 16.35 uur naar huis.
De Vlaamse regelgeving verplicht de aanwezigheid van leerlingen tussen 10 en 15 uur.

Middagpauze en middagmaal
Je mag over de middag thuis gaan eten als je in De Panne woont (niet Adinkerke) en schriftelijke toelating
hebt van je ouders of verantwoordelijken. Die toelating wordt al dan niet gegeven bij inschrijving.
Leerlingen van het 5e, 6e en 7e jaar die geen les of klantendienst hebben over de middag, mogen de school
verlaten tijdens de middagpauze.
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Leerlingen die niet naar huis gaan om te eten, gaan onder begeleiding en in groep naar de eetzaal.
De eetzaal is in het gebouw ‘Trapegeer’.
Lunchmogelijkheden op school:
• Eigen lunch
• Belegd broodje
• Soep van de centrale catering
• Warme maaltijd van de centrale catering (max. 5 euro, vooraf te bestellen bij de financieel verantwoordelijke)
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Een zorgende en zorgzame school
Wij met het schoolteam willen zorg dragen voor iedereen die school loopt.
Met ‘zorg’ bedoelen we o.a.:
• Fysiek welzijn;
• Socio-emotioneel welbevinden;
• Schoolloopbaanbegeleiding;
• Leren leren, leer- en studiebegeleiding.
Er is een nauwe samenwerking tussen alle leerkrachten en opvoeders, de leerlingbegeleiding en op geregelde
basis het CLB en het ondersteuningsteam.
Sedert het M-decreet kunnen ook leerlingen met bijzondere noden ingeschreven worden op Calmeyn.
Ook anderstalige leerlingen zijn welkom.
Indien nodig krijg je een flexibel traject aangeboden.
Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is er mogelijkheid om schoolwerk te maken in het
Open Leercentrum (OLC). Heb je ondersteuning nodig bij het maken van een studieplanning, kun je wat
studietips gebruiken of wens je iets af te werken op de computer? Je kunt hiervoor terecht in de studiezaal.
Tijdens de examens kun je in de examenstudie blijven, zowel in de voor- als in de namiddag.

Vervoer
Wij profileren ons als ‘groene school’ en moedigen het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer aan.
Er zijn diverse verbindingen met de omliggende gemeenten.
Voor informatie kun je terecht op www.delijn.be of bij het onthaal.
Calmeyn ligt dicht bij de halte van de kusttram, dicht bij diverse bushaltes.
Leerlingen van (ver) buiten de streek kunnen onze unieke opleidingen ook volgen dankzij de samenwerking
met het Internaat aan de IJzer (meer informatie: https://www.internaat-aan-de-ijzer.be/).

Inschrijven?
Dit kan, gedeeltelijk online (www.calmeyn.be).
Dit kan (ook) fysiek, na afspraak via 0493 40 38 81:
• Op schooldagen;
• Op infoavonden;
• In de zomermaanden: elke werkdag van 1 tot en met 10 juli en
van 16 tot en met 31 augustus, telkens van 9.00 tot 17.00 uur.
Zolang de corona-richtlijnen dit eisen, zijn wij verplicht op afspraak te werken.
Als je komt om je in te schrijven op Calmeyn moet je het volgende bijhebben:
• Je identiteitskaart;
• Je getuigschriften / diploma’s / je laatste rapport;
• Een verslag M-decreet als je hierover beschikt.
Zolang de corona-richtlijnen dit eisen, moet iedereen altijd een mondmasker dragen binnen
de gebouwen en moet de interpersoonlijke afstand van (min.) 1,5 m behouden blijven.
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1e graad op Calmeyn 1A – 1B – 2A – 2B
Wie ben je?
Na je lagere school kun je
- Naar 1A met je getuigschrift basisonderwijs
- Naar 1B met of zonder je getuigschrift basisonderwijs.
Kies talentmodules op jouw maat en ontplooi jezelf!
In het 1ste jaar willen we onze leerlingen vooral helpen om hun talenten te ontdekken. Zo krijgen de leerlingen alvast een idee van waar ze goed in zijn en dat helpt hen bij het kiezen van de studierichting die hen het meest past.
In dit 1ste jaar (A en B) kies je 2 talentmodules uit. Die 2 talentmodules, van elk 2 lesuren, komen elke week op je
programma.
In het 2de jaar A kun je kiezen:
- voor een eerder brede opleiding met meer wetenschappen en talen: moderne talen & wetenschappen;
- om vanaf dit jaar meer specifiek de sportrichting uit te gaan: voetbal of omnisport.
In het 2de jaar B kies je voor de meer specifieke vorming in de basisoptie, waarbij je tijdens de specifieke uren van
die afdeling je talent verder kan ontwikkelen: hout, maatschappij & welzijn of voeding & horeca.

Wat leer je?
In de hele eerste graad gaat de grootste brok lesuren naar diverse algemene vakken. Met de modernisering
in de eerste graad, geven we nog steeds een overzicht van de vakken op het programma, maar geven we die op
een licht veranderde manier. Er komt meer aandacht voor uitdieping en remediëring. Onze ervaring in studie
begeleiding wordt hier nog duidelijker ingezet.
Naast de algemene vakken krijg je ook de mogelijkheid om je talenten te ontplooien via onze
talentmodules in 1A, 1B, 2A moderne talen & wetenschappen en 2B.
De uitleg over en organisatie van deze talentmodules krijg je in september, wanneer je ze ook kunt uitproberen.
Je zult moeten kiezen uit volgend aanbod:
• Ben je een echte sportieveling en ontdek je graag eens nieuwe sporten?
Kies dan voor de talentmodule ‘omnisport’ en maak kennis met een heel gamma aan sporten.
• Of ben je eerder een echte voetbaltopper?
In de talentmodule ‘voetbal’ kan je je focussen op je favoriete sport. Je verfijnt je techniek en neemt deel aan
verschillende tornooien voor scholen.
• Sta je graag in de keuken?
Scherp dan je messen in de talentmodule ‘gastronomie’ waar volleerde koks je de kneepjes van het vak leren.
Misschien ben jij wel de nieuwe ‘Junior Masterchef’!
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• Ben je creatief en graag bezig met kapsels en make-up? Hebben de verschillende kleuren geen geheimen voor
jou? Geef je graag de mensen een heuse make-over?
In de talentmodule ‘wellness’ combineer je zaken uit de richting haarzorg en de richting schoonheids
verzorging.

• Of maak je liever je handen vuil tussen de houtkrullen en bewerk je graag
verschillende houtmaterialen met gereedschappen en handmachines?
Dan is de talentmodule ‘hout & techniek’ beslist iets voor jou!
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In 2A kies je allereerst of je je meer wil verdiepen in wetenschappen en talen dan wel of
je meer wil leren over sport, beweging en gezondheid..
Bij elke optie voorzien we uren uitdieping en remediëring:
Op Calmeyn heb je dan de keuze tussen:
• 2A moderne talen & wetenschappen: met bovenop je algemene vakken:
• extra uren wetenschappen (incl. wetenschappelijk werk) en talen;
• daarenboven nog 2 optie-uren per week met (naar keuze): hout & techniek, wellness of gastronomie.
•

2A sport: met bovenop je algemene vakken:
• extra uren theorie specifiek over sport, beweging en gezondheid;
• daarenboven nog 2 uren praktijk sport (voetbal of omnisport).

Ook in 2B (dit is het vroegere “beroepsvoorbereidend leerjaar”) kies je specifieker een richting.
Naast het basispakket aan algemene vakken heb je op Calmeyn volgende keuze:
• 2B STEM-technieken: hout:
Vanaf nu word je tot een echte vakman gevormd. In de lessen hout worden alle handelingen getoond met passie
voor het vak. Je krijgt voldoende tijd om alle handelingen zelf te leren uitvoeren. Je leert werktekeningen lezen en
begrijpen. Enkele superleuke opdrachten zijn het maken (in hout natuurlijk) van een strandstoel, schoenenreiniger,
pendule, sleutelkastje of klapstoeltje …
• 2B Voeding & horeca:
Je maakt kennis met de basistechnieken van bediening en keuken: kook- en snijtechnieken, voedselveiligheid,
productkennis, ergonomie, ontwikkeling van de smaakprofielen, discipline, gezonde voeding klaarmaken, basiskennis
van bakkerij (brood, koekjes, taarten) en slagerij (eenvoudige vleesverwerking).
• 2B Maatschappij & welzijn:
Je maakt kennis met het kappersvak in alle aspecten. Je zult er haar wassen en brushen en verschillende vlechttechnieken aanleren. Je maakt reeds hier kennis met de nieuwste apparaten en laatste trends. Je krijgt een gedegen
basis in het verzorgen van de woning (wassen, strijken, poetsen, opschik en decoratie).

Wat op het einde van het jaar?
Je hebt 2 jaar om aan de graadgebonden eindtermen voor de basisvorming (algemene vakken)
te werken. Dit betekent dat wij na het 1e jaar inschatten
- dat je na het 2de jaar zonder problemen zult slagen; dan stroom je door naar het 2e jaar;
- dat je het 2de jaar aankunt mits je je bijwerkt (onder onze begeleiding);
- dat je het 2de jaar niet aankan wegens te veel tekorten. Dan bespreken we samen wat jouw opties zijn.
Op het einde van het 1e jaar kun je dus volgende attesten behalen:
A-attest: je mag overgaan naar het 2e jaar;
A-attest met verplichte remediëring: je mag overgaan naar het 2e jaar maar je moet de remediëring volgen;
C-attest (in uitzonderlijke gevallen): je mag niet overgaan naar het 2e jaar – met als uitzondering: van 1A naar 2B.

Studieaanbod na 2A en 2B
Op het einde van het 2de jaar kies je voor de studierichting die jou het meest aanspreekt.
Heb je het getuigschrift van de 1ste graad A-stroom op zak?
Volgende richtingen op Calmeyn zijn dan een optie voor jou:
• Sport optie voetbal (TSO);
• Sport optie omnisport-adventure (TSO);
• Bio-esthetiek/Schoonheidsverzorging (TSO).
Heb je het getuigschrift van de 1ste graad B-stroom behaald?
Dan heb je op Calmeyn je de keuze tussen:
• Haarzorg;
• Gastronomie & catering;
• Hout & design;
• 2A, om dan verder te kunnen naar ASO, TSO (of BSO of KSO)
(mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad).
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Sport & beweging op Calmeyn
Wie ben je?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent sportief;
Je houdt van uitdagingen;
Je bent geïnteresseerd in sport, beweging, gezondheid;
Je beweegt graag;
Je studeert graag;
Je bent een teamspeler;
Je hebt inzicht in onverwachte situaties;
Je bent sociaal en behulpzaam.

Wat leer je?
Uiteraard leer je de algemene vakken zoals in alle TSO-opleidingen. Daarenboven leer je een aantal specifieke
theoretische en praktische zaken, eigen aan de opleiding.
Daarnaast kies je:
• Optie voetbal (6u): Per week krijg je 6 lesuren voetbal. Naast het aanleren en perfectioneren van
balvaardigheid, leer je ook afwerken op doel, positiespel verfijnen, aanvallen én verdedigen.
• Optie omnisport/adventure (6u): Via verscheidene modules maak je kennis met een brede waaier
aan disciplines: surfen, outdoor, klimmen, zeilen, verdedigingssport, windsurfen, fitness, reddend zwemmen,
balsporten …

Accenten tijdens de opleiding
We kiezen ervoor om de didactisch aangeleerde principes toe te passen in reële situaties. Je doet dit onder
meer via het begeleiden en organiseren van sportdagen voor lagere scholen.
Je komt terecht in een kleine groep waar gewerkt wordt aan een ideale leeromgeving, individuele
begeleiding en met ruimte voor zelfontplooiing.

Wat na deze opleiding?
Je kan, net als heel wat van je voorgangers, starten met een professionele bachelor:
• Bachelor Sport en Bewegen;
• Bachelor Lager en Secundair onderwijs;
• Bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen;
• Bachelor Verpleegkunde;
• Bachelor Ergotherapie;
• Bachelor Voedings- en Dieetkunde;
• …

8

03
Dankzij een sterk praktijkgerichte opleiding ben je uitstekend voorbereid op de arbeidsmarkt, zoals voor
een carrière bij de brandweer, de politie of het leger.
Ben je nog niet echt klaar om de grote stap te wagen naar verder studeren of werken?
Denk dan aan een eenjarige se-n-se-opleiding:
• Sportclub- en fitnessbegeleider;
• Integrale veiligheid (als voorbereiding op politieschool, leger …);
• Internaatwerking.

Onze troeven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede uitrusting van de lokalen;
Degelijke praktijkopleiding op aangepaste locaties;
Sterke voorbereiding op het beroepsleven;
Sterke theorielessen;
Stage op maat van de leerlingen in het 6de jaar;
Buitenschoolse activiteiten en workshops;
Organiseren en begeleiden van sportdagen en -evenementen voor externen;
Aandacht voor de specifieke noden van elke jongere;
Gedreven en vakbekwaam lerarenteam;
Studiereizen: tweejaarlijks trek je er een week lang op uit naar het buitenland:
je gaat op skistage en op surf-/voetbalstage;
• Bijkomende attesten: je kan tijdens je opleiding verschillende deelattesten behalen:
EHBO, initiator windsurfen, voorbereiding reddersbrevet, voetbaltrainer C …
Bijkomend is ook het basisbrevet lesgever klimmen.
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Restaurant – Keuken – Catering:
Hotelschool Calmeyn
Wie ben je?
•
•
•
•
•
•

Je droomt ervan om later keukenchef, zaalmeester of cateraar te worden;
Je bent geboeid door gastronomie;
Je wordt aangetrokken tot de dynamiek in bediening en keuken;
Je droomt van een eigen zaak in de horecasector;
Je wil je ontplooien tot een geschikte gastheer of gastvrouw, je houdt ervan om klanten te verwennen;
Je bent communicatief, georganiseerd, flexibel en creatief.

Mits de juiste vooropleiding kun je je 7e specialisatiejaar komen doen bij ons.Vraag meer informatie.

Wat leer je?
Van starter tot masterchef, event manager en/of traiteur
In het 3de en het 4de jaar worden de aangeleerde technieken in reële situaties toegepast:
• Bediening van klanten;
• Events en banketten;
• Drankenkennis.
In het 5de en 6de jaar word je zowel op school als op je stageplaats in verschillende plaatselijke horecazaken
verder opgeleid tot een volleerde chef of maître (gastronomie, klantendienst, wijnkennis).
Voor het 5e en 6e jaar heb je de keuze om deze opleiding te volgen:
• ofwel via een voltijdse opleiding op school, met stageperiodes;
• ofwel in een duaal traject: je volgt algemene vakken en een aantal uren praktijk op school. De overige
uren sta je als werknemer in opleiding in een restaurant; je krijgt hiervoor een maandelijkse vergoeding
waarmee je je kindergeld niet kwijtspeelt. Een leerkracht ‘restaurant-keuken-catering’ van Calmeyn
begeleidt jou op de werkplek.
Of je nu kiest voor het duale traject of niet, je behaalt hetzelfde getuigschrift (na het 6e jaar).
Je behaalt het diploma secundair onderwijs als je verder leert tot en met het 7e jaar.
Sinds 1 september 2019 kun je voor je 7e jaar de opleiding ‘Event manager - traiteur’ volgen bij ons.
Dit leer je:
• Je bereidt trendgerichte gerechten en gastronomische specialiteiten en selecteert de passende dranken.
• Je organiseert keukenactiviteiten, de bediening en het opruimen bij feestelijkheden.
• Je wordt expert in het uitwerken van banketten, recepties, traiteurdiensten, bedrijfsfeesten en buffetten.
• Je leert klanten adviseren bij de keuze van een menu. Je werkt volgens de HACCP-normen.
• Je functioneert goed in teamverband en kan mensen laten samenwerken.
• Je behaalt het diploma secundair onderwijs.
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04
Wat na deze opleiding?
Je bent kok of kelner bij:
• Kleinschalige of eerder trendy restaurants;
• Brasseries of eetcafés;
• Bistro’s;
• Banketaannemers;
• Cateringbedrijven;
• Rust- en verzorgingsinstellingen;
• Recreatiecentra;
• Scholen.
Je kunt meteen aan het werk als zelfstandige. Je maakt meeneemgerechten, je wordt kok-aan-huis,
je organiseert feestelijkheden, recepties, banketten …
Met een 7de specialisatiejaar heb je toegang tot het hoger onderwijs
(hotelmanagement, voedings- en dieetkunde, leerkracht, voedingsinspecteur …).

Onze troeven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding op maat;
Betaalbare opleiding;
Gedreven en deskundig lerarenteam;
Goede relaties met de sector;
Gepersonaliseerd onderwijs;
Didactisch restaurant met (externe) klantendienst;
Traiteurdienst met (externe) klanten;
Hedendaagse gastronomie;
Ervaring met kwaliteit, beleving, diversificatie;
Stage in ‘blok’: voltijds op de stageplek;
Nauwe samenwerking met het werkveld: stages, werkplekken en didactische bezoeken;
Onmiddellijk werk na afstuderen.
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Hout & design op Calmeyn
Wie ben je?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt interesse voor techniek, hout en ICT;
Je wil leren hoe een schetsontwerp om te zetten naar een uitvoeringstekening;
Je hebt interesse in de programmakennis over CAD-tekenen;
Je wil industrieel gerichte houtconstructies kunnen toepassen;
Je kan omgaan met productie- en klantgerichte kwaliteitseisen;
Je hebt oog voor detail en wil nauwkeurig werken;
Je hebt aandacht voor veiligheid;
Je hebt constructief inzicht;
Je kan een werkvolgorde opvolgen en toepassen;
Je hebt zin om motorische vaardigheden te verfijnen.

Wat leer je?
Van starter tot specialist
Vanaf het 3de jaar maak je heel wat constructies die je later mag toepassen in grotere oefeningen zoals een
multifunctioneel tafeltje, een kruiden- of plantenbak, een tv-meubel, een raam of binnendeur.
Je leert ook een trap maken, parket leggen, een wand en plafond plaatsen, kasten op maat maken, daktimmerwerk,
enz…
Je leert werken met zowel massief hout als moderne plaatmaterialen. De werkstukken die je maakt, mogen gezien
worden.
Je leert een logische werkvolgorde hanteren en kwaliteit en veiligheid nastreven.
Daarnaast loop je vanaf het 5de jaar stage bij verschillende plaatselijke schrijnwerk- en interieurbedrijven.
Elk schooljaar nemen we deel aan de Vlaamse Houtproef waar onze leerlingen al zeer mooie resultaten hebben
behaald.
Je behaalt het diploma secundair onderwijs als je verder leert tot en met het 7e jaar. Bij ons eindig je dan als
interieurbouwer, gespecialiseerd in het vervaardigen van keukens, dressings tot totaalinrichting van leef- en
werkruimtes.
Sinds 1 september 2019 kun je voor je 7e jaar ook kiezen voor het duaal traject. Je leert dan algemene vakken
op school en de meeste praktijkzaken op de werkvloer. Je krijgt een maandelijkse vergoeding waarmee je je
kindergeld niet kwijtspeelt. Een leerkracht ‘hout’ van Calmeyn begeleidt jou op de werkplek.
Of je nu kiest voor het duale traject of niet, je behaalt hetzelfde diploma na het 7e jaar.
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Wat na deze opleiding?
Na de opleiding kun je aan de slag als:
• Zelfstandig timmerman;
• Schrijnwerker: ramen, deuren, dakconstructies, lambrisering, parket, plafonds, trappen,
keukens, badkamers …;
• Interieurbouwer;
• Scheepsinterieurbouwer;
• Winkel- en woninginrichter;
• Restaurateur van meubelen;
• Restaurateur van openbare en beschermde gebouwen;
• Medewerker in een doe-het-zelfzaak: advies geven, verzagen, bestellingen opnemen;
• Logistiek medewerker in een houthandel: advies geven, schaven, verzagen, bestellingen opnemen;
• Magazijnier in een winkel voor toebehoren in ijzerwaren, snij- en zaaggereedschap;
• Machinaal houtbewerker in een meubelbedrijf;
• Met een 7de specialisatiejaar heb je toegang tot het hoger onderwijs.

Onze troeven
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding op maat;
Projectmatig werken;
Mogelijkheid tot het realiseren van eigen creaties;
Eigen schoolse realisaties;
Nauwe samenwerking met het werkveld: stages, werkplekken en didactische bezoeken;
Mogelijkheid tot het behalen van bijkomende getuigschriften (VCA-attest, werken op hoogte, parket …);
Een ervaren en gedreven lerarenteam.
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Schoonheidsverzorging op Calmeyn
Wie ben je?
•
•
•
•
•

Je bent creatief;
Je bent sociaal en behulpzaam;
Je houdt van schoonheid;
Je bent graag actief bezig;
Je bent modebewust.

Wat leer je?

Uiteraard leer je de algemene vakken zoals in alle TSO-opleidingen. Daarenboven leer je een aantal specifieke
theoretische en praktische zaken, eigen aan de opleiding.
Professioneel nagelstylist(e)
In het 3de en 4de jaar krijg je twee lesuren per week het vak ‘kunstnageltechnieken’ (exclusief bij Atheneum
Calmeyn). Hierin wordt de basis gelegd voor het 5de en 6de jaar waar je gaat voor professioneel nagel
styliste. Alle soorten gels en soak-off producten komen aan bod. Er wordt vlot ingespeeld op het huidige
marktaanbod. Je werkt met absolute kwaliteitsmerken en krijgt les van een gediplomeerde nagelstylist(e).
Make-upartiest
Doorheen de opleiding word je ondergedompeld in de wereld van een make-upartiest. Zo leer je onder
andere de allernieuwste technieken zoals Sun Tan Airbrush, ‘lash lift’ en theatergrimetechnieken.
Jaarlijks worden heuse projecten zoals realistische ‘modeshoots’ en thematische opdrachten georganiseerd.
Hier kun je je creatief volledig uitleven.
Wellness
In het 5de en 6de jaar krijg je drie lesuren per week het vak ‘lichaamsverzorging’ waar wellness-aspecten
uitgebreid aan bod komen. Je leert onder andere verscheidene soorten lichaamsmassages en
spa-behandelingen.
Je maakt ook kennis met yoga en meditatie als voorbereiding op de opleiding wellnesscoach.
Jaarlijks staat er minstens één uitstap naar een wellnesscentrum op het programma.
Medische pedicure
In het 5de en 6de jaar wordt het vak voetverzorging uitgebreid met aspecten van medische pedicure. Je leert
diverse podologische technieken en werkt praktijkgericht op klanten.
Basis haarzorg
In het 3de en 4de jaar krijg je twee lesuren per week het vak dameskappen. Je leert vooral hoe je kapsels
stijlvol en aantrekkelijk kunt maken bij de klanten en bij jezelf.
Er is eveneens de mogelijkheid om een 7de jaar Haarstilist bij te volgen. Zo heb je twee diploma’s op zak!
Stage
In het 6de jaar ga je 2 weken op stage naar een instituut volledig op jouw maat. Je wordt hier ruim op voorbereid door de klantendiensten en praktijkervaringen op school.
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06
Trends en bijkomende attesten
Onze afdeling Schoonheidsverzorging profileert zich graag als een echte ‘trendschool’. Jaarlijks worden de
nieuwste technieken uit het marktaanbod opgenomen in het lessenpakket en aangeleerd.Via het volgen van
verscheidene workshops en vakgerichte uitstappen kunnen de leerlingen bijkomende attesten behalen
bovenop het erkende diploma!

Wat na deze opleiding?

Je kan, net als heel wat van je voorgangers, starten met een professionele bachelor door je grote
wetenschappelijke kennis. Dankzij een sterk praktijkgerichte opleiding ben je ook uitstekend voorbereid op
de arbeidsmarkt.
Door de verschillende deelvakken die je in de praktijk hebt gevolgd, is het ook mogelijk om je te
specialiseren in het beroep van jouw keuze:
• Ergotherapeut;
• Zaakvoerder van een schoonheidssalon;
• Visagiste;
• Leerkracht;
• Nagelstyliste;
• Voedingsconsulente / diëtiste;
• Medische pedicure o.a. in zorgcentra;
• Cosmetica-consulent;
• Podoloog;
• Verpleegkundige;
• Wellnesscoach / gezondheidsconsulent.

Onze troeven
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultramoderne uitrusting van de lokalen;
Sterke voorbereiding op het beroepsleven door de klantendiensten op school;
Gezellige sfeer in de klas;
Stage op maat van de leerlingen in het 6e jaar;
Volgen van de laatste trends en technieken;
Bijkomende certificaten bovenop het erkende diploma;
Leraren die zich constant bijscholen en hun kennis graag doorgeven;
Werken met professionele en kwaliteitsvolle producten;
Buitenschoolse activiteiten: meerdaagse uitstappen en workshops.
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Haarzorg op Calmeyn
Wie ben je?
•
•
•
•
•

Je bent modebewust;
Je houdt van schoonheid;
Je bent creatief;
Je bent dynamisch;
Je bent sociaal en behulpzaam.

Mits de juiste vooropleiding kun je je 7e specialisatiejaar komen doen bij ons.
Vraag meer informatie.

Wat leer je?
Van starter tot specialist
In het 3de en 4de jaar leggen we het accent op basic training kleur- en haarsnittechnieken, hand- en
nagelverzorging, hair fashion opsteekkapsels met digitale media ter voorbereiding van kapperswedstrijden.
Basistechnieken “barbier” (scheer- en kniptechnieken) maken ook deel uit van de opleiding.
In het 5de en 6de jaar komen volgende items aan bod:
• Professionele Hair Fashion: fotoshoot en deelname aan wedstrijden tussen verschillende scholen;
• Color expert: korte bijkomende opleiding om kleurenexpert te worden, met certificaat.
• Laatste trends en technieken: jaarlijkse voorstelling van de nieuwe modelijn en snittechnieken;
• Aromatische behandelingen met etherische oliën;
• Herenkappen: aanleren van de modernste technieken en opleiding tot barbier.
Organiseren van meerdere beautydagen met het accent op haarzorg en wellness (massagetechnieken met
lavastenen en etherische oliën).
In het 5e, 6e en 7e jaar heb je de keuze om deze opleiding te volgen:
• ofwel via een voltijdse opleiding op school, met stageperiodes,
• ofwel in een duaal traject: je volgt algemene vakken en een aantal uren praktijk op school. De overige
uren sta je als werknemer in opleiding in een kapsalon; je krijgt hiervoor een maandelijkse vergoeding
waarmee je je kindergeld niet kwijtspeelt. Een leerkracht ‘haarzorg’ van Calmeyn begeleidt jou op de
werkplek.
Of je nu kiest voor het duale traject of niet, je behaalt hetzelfde getuigschrift (na het 6e jaar) en diploma (na
het 7e jaar).

16

Specialisatie: 7e jaar Haarstilist OF 7e jaar Kapper-stylist duaal
• Nagelstyliste: mogelijkheid om bijkomende certificaten te behalen bij een professionele firma. Lessen
worden gegeven door een gediplomeerde nagelstyliste;
• Keratinebehandeling;
• Minionderneming: openen en uitbaten van een eigen kapsalon. We leggen het accent op reclame,
verkooptechnieken, zelfstandige bediening van de klanten in het salon, opmaken van bestellingen en het
bijhouden van de boekhouding en stockbeheer.
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Wat na deze opleiding?
Na de opleiding kun je aan de slag:
• Je kan starten met een zelfstandig kapsalon;
• Cosmeticaconsulent bij een kappersfirma;
• Haarstilist bij een fotograaf, tv- en/of theaterwereld;
• Zelfstandig kapster aan huis;
• Kapper in verzorgingstehuis/ziekenhuis;
• Met een 7de specialisatiejaar heb je toegang tot het hoger onderwijs.

Onze troeven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultramoderne uitrusting van de lokalen;
Volgen van de laatste trends en technieken;
Sterke voorbereiding op het beroepsleven door de klantendiensten op school;
Bijkomende certificaten boven op het erkende diploma;
Stage op maat van de leerlingen in het 5de, 6de en 7de jaar;
Werken met professionele en kwaliteitsvolle producten;
Buitenschoolse activiteiten en workshops;
Deelname aan externe wedstrijden;
Constante navorming door een gedreven team;
Sterk werken aan het welbevinden en de specifieke noden van elke jongere;
Geactualiseerde Facebookpagina.
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Algemene informatie over Calmeyn
Leerlingbegeleiding op Atheneum Calmeyn
“Leren leren” en “leren leven” is de basis van de werking op Calmeyn
Wij hechten belang aan de leerling(e) en hoe die zich voelt op school. Als je je goed in je vel voelt, kun je ook
(beter) leren.
Leerlingbegeleiding is de spil, de draaischijf van alle activiteiten die we organiseren ter bevordering van de
emotionele, sociale, culturele en intellectuele ontplooiing van onze jongeren.
Leerlingbegeleiding beperkt zich op Calmeyn niet tot het proberen oplossen en opvolgen van persoonlijke
en individuele problemen. We houden steeds hetzelfde doel voor ogen: een zo breed mogelijke basiszorg
voor iedereen, het welbevinden van elke leerling(e) in elke situatie.
Op de dubbele basis van ‘leren leren’ en ‘leren leven’ baseren we de begeleiding van onze leerlingen:
• enerzijds volgen we de schoolresultaten op, de inzet om een leerdoel te bereiken, de mogelijke leer
problemen, de onderwijsloopbaankeuze en het behalen van een attest of een diploma in de vorm van
loopbaanbegeleiding;
• anderzijds is de persoonlijke en socio-emotionele ontwikkeling een job van elke dag: een ‘goeiemorgen’
aan de schoolpoort, een ‘pluim’ bij goed werken in de les, gesprekken in moeilijke momenten, ondersteunen van de leerlingenraad, gezondheidsbeleid, samenwerken in diverse werkgroepen in verschillende
projecten …
Zo onderscheiden we op Calmeyn dan ook 4 begeleidingsdomeinen:
• leren en studeren;
• onderwijsloopbaanbegeleiding;
• psychisch en sociaal functioneren;
• preventieve gezondheidszorg.
Leerlingbegeleiding is het werk van het volledige team en beperkt zich niet enkel tot de leerlingbegeleid(st)er
op zich. Elke leerkracht, elke opvoeder, elk teamlid staat dagelijks klaar om onze leerlingen in deze 4 gebieden
te ondersteunen. Hun ervaring, aanvoelen, individuele bekwaamheid … wordt dag in dag uit ingezet.
Soms kan de leerkracht het niet alleen. Dan is het nodig om verder te kijken dan de klas:
• overleg tussen de verschillende leerkrachten en de klastitularis;
• overleg met leerlingen;
• overleg met de leerlingbegeleid(st)er;
• overleg met de ouders en/of verantwoordelijke(n);
• overleg met directie;
• overleg met het CLB;
• overleg met externe diensten (het ondersteuningsteam, CAW, Arktos, Groep Intro…).
Bij deze ‘extra’s’ speelt onze ‘Cel leerlingbegeleiding’ een niet te onderschatten rol. De gedreven en bekwame
mensen die deze ‘Cel’ bevolken bieden de nodige bijkomende ondersteuning.
Soms komen leerlingen op Calmeyn met een zeer specifieke onderwijsnood, zoals dyslexie, Nederlands
onvoldoende beheersen, dysfasie, dyspraxie … Op deze noden spelen wij in met een aanbod op maat en in
overleg met alle partijen.
Samen leren leren, samen leren leven!
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Onze infrastructuur en leermiddelen
De infrastructuur op onze campus bestaat uit een hoofdgebouw voor bureaus en lessen algemene vakken,
een atelier hout, het didactisch restaurant de Trapegeer, de Villa wellness en de grote sporthal. De leslokalen
zijn goed uitgerust, met een aantal pc’s en/of laptops voor de leerlingen.
We streven ernaar om voor onze specifieke richtingen de laatste nieuwe technieken aan
onze leerlingen aan te bieden. Ook is er een nauwe samenwerking met externe bedrijven en partners om de
laatste trends en machines te tonen met het oog op een gevarieerd en kwaliteitsvol onderwijs.

Activiteiten
Om leerplandoelen te behalen, verlaat Calmeyn geregeld het schooldomein:
• Onderzoek in het bos;
• Sport aan zee;
• Sportdagen;
• Bedrijfsbezoeken;
• Bezoek aan de bibliotheek;
• Projectdagen;
• Meerdaagse uitstappen en GWP’s;
• Sportstages (ski en surf);
• …

01

Leerlingenraad
Er is een leerlingenraad actief op onze school. De leden verkopen verse soep, organiseren verschillende
acties en wedstrijden, bespreken en bepleiten mogelijke veranderingen op school op vraag van mede
leerlingen.
De leerlingenraad zet zich in om onze school nog aangenamer en mooier te maken, met o.a. de aankoop van
de ‘chill-zetels’ en picknicktafels, de aanleg van een ‘wall of fame’, een dagelijks uitgebaat winkeltje met soep,
fruit, gezonde koeken.
Zij organiseren jaarlijks een leerlingenbarbecue, een Halloweengebeuren,Valentijnsactie ...

In overzicht: onze troeven
Open Leercentrum
In ons Open Leercentrum (OLC) word je door een leerkracht begeleid bij het maken van huiswerk
(studeren van toetsen en maken van taken).
Wie extra ondersteuning nodig heeft van de leerkracht, kan in het Open Leercentrum terecht op maandag-,
dinsdag- en donderdagavond van 16.35 uur tot 17.20 uur.
Remediëring en inhaallessen
Als je het wat moeilijker hebt met een bepaald vak, kun je terecht bij je vakleerkracht om extra oefeningen,
taken of inhaallessen aan te vragen.
Begeleiding bij het studeren
Bij iedere examenperiode krijg je een overzicht (op papier en digitaal via Smartschool) van de te studeren
leerstof voor alle vakken.
Al dan niet op vraag maak je onder begeleiding van je klastitularis een examenplanning op.
Leerrijke uitstappen en projecten
Gedurende het schooljaar neem je deel aan een aantal leerrijke uitstappen en projectdagen rond sociale
vaardigheden (zoals het project ‘Bounce’, ‘Kr8ig’), omgaan met andere mensen, uitstap naar dierenasiel, project ‘Bullshit Free Generation’ (de Generatie Rookvrij), het milieu, omgaan met andere culturen, enz.
Vriendelijke sfeer
Op onze school heerst er een vriendelijke en warme sfeer omdat we het belangrijk vinden dat onze
leerlingen zich goed voelen en gelukkig zijn.
Wij dragen ‘respect’ hoog in het vaandel. We geven onze leerlingen duidelijke richtlijnen over wat mag en wat
niet mag. Zo creëren we een duidelijke, aangename en leefbare school.
We startten in 2019 ons ‘Calmeyn Festival’ en maken er een traditie van om vóór aanvang van de stages van
de 3e graad BSO, een namiddag te genieten van elkaars gezelschap in een ontspannen sfeer.
Open communicatie
Wij vinden een open communicatie belangrijk. Natuurlijk praten wij met jou als leerling(e). Maar we communiceren even goed met ouders (en eventuele anderen die voor jou verantwoordelijk zijn). We doen dit op
volgende manieren:
- Telefoon;
- Sms (vooral voor het melden van afwezigheden);
- Smartschool: voor rechtstreekse berichten, maar ook opvolging afwezigheden en inzage in de punten (via Skore);
- Brieven - die we tot een minimum beperken;
- Ouderavonden en andere contactmomenten op vraag en op maat.
Als ouder moet je zeker niet wachten op een uitnodiging van ons. Neem gerust zelf contact op als je met
vragen zit of informatie wil delen.
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Oud-leerling aan het woord
Maurice Tallieu
(Interieur Tallieu,Veurne)

Maurice Tallieu, oudleerling
houtbewerking Calmeyn, is zaakvoerder
van ‘Interieur Tallieu’. Dit familiebedrijf
is gespecialiseerd in interieurinrichting. Maurice Tallieu en zijn echtgenote
Nathalie Plets vervaardigen alle meubilair in eigen atelier.
“Met veel leuke herinneringen kijk ik terug
op mijn opleiding in Atheneum Calmeyn.
Hier heb ik ontzettend veel geleerd. De
leerkrachten begeleiden je op alle vlak.
Een warme school waarmee ik prima
samenwerk voor stages. Ik ben ook graag
aanwezig op de activiteiten van Calmeyn
doorheen het jaar. ”

Kaaskerkestraat 22 • 8600 Diksmuide
T051 51 92 61
beheerder@internaat-aan-de-ijzer.be
www.internaat-aan-de-ijzer.be
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