
 

· Pottenlikkers - Start om 15.45 u. (met workshops) 

- Koffiebuffet met versnaperingen. 

- Voorstelling van de school en de richtingen (ouders). 

- Workshops gerechtjes bereiden voor kandidaat-leerlingen 
hotel / restaurant en keuken van16 u. - 16.45 u. en van  
16.45 u. - 17.30 u.   

- Rondleiding en mogelijkheid tot individuele vragen en  
inschrijven. 

- Einde is voorzien om 17.30 u. 

- Je kan vrijblijvend reserveren voor het diner om 18.00 u.  
De leerlingen van het 5e jaar bereiden en serveren een  
3-gangen menu. Prijs: 15 euro pp. - gratis voor de kandidaat-
leerling.  

- Einde diner om 19 u. 

Taste the experience. Be our guest ! 
Je bent ook welkom op onze Opendagen  

op zaterdag 10 en zondag 11 maart van 11 u. tot 16.30 u. 

www.spermalie.be 

   
Je bent jong en je mag dromen… 

- Wil je chef-kok worden? Een eigen hotel uitbaten?                              
- Mensen een fantastische vakantie bezorgen?                                      
- Onvergetelijke evenementen organiseren?  

In Hotel– en Toerismeschool Spermalie worden kleine dromen       
werkelijkheid. Stap voor stap begeleiden we jou op weg … 

Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen?  

Kom langs op woensdag 31 januari 2018 en maak kennis met onze 
praktijkgerichte opleidingen: Hotel TSO, Restaurant en Keuken BSO, 
Toerisme TSO, Hospitality TSO. 7de specialisatiejaren Gastronomie, 
Hotelonthaal, Teaching Hotel en Se-n-Se Hotelbeheer. 

Jij en je ouders worden verwelkomd met een koffiebuffet en lekke-
re versnaperingen.  

We nemen jullie mee doorheen onze school, zodat je onze             
verschillende praktijkruimtes kan ontdekken.  

PRAKTISCH: 

Je kan kiezen uit 2 sessies: 

·  Pottenkijkers - Start om 14.30 u.  

 - Koffiebuffet met versnaperingen. 

 - Voorstelling van de school  en de richtingen.  

 - Rondleiding doorheen de praktijkruimtes. 

 - Mogelijkheid tot individuele vragen en inschrijven.  

Info en workshops Pottenkijkers welkom  

31 januari 2018 

Inschrijven voor deze namiddag kan op  

www.spermalie.info/info 

code POTTEN18 

Pottenkijkers welkom 

Kom langs op woensdag 31 januari! 

Info voor ouders en leerlingen 
rondleiding - workshops 

www.spermalie.be 


