De secundaire school voor hospitality-opleidingen in
gastronomie, hotellerie, toerisme, events en communicatie
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DE BREDE WERELD VAN HOSPITALITY = een job in de gastvrije dienstensector
De wereld van hotellerie van B&B tot tophotels
De wereld van gastronomie van bistro tot toprestaurant en genieten van degusteren
De wereld van toerisme, reizen, cruisemaatschappijen, luchtvaart, themaparken…
De wereld van evenementen- en arrangementenorganisatie
De wereld van hosting, onthaal en recreatie op beurzen, reisbestemmingen, …
De wereld van communicatie, media en andere culturen

HORECA
RESTAURANT EN KEUKEN

TAAL EN COMMUNICATIE
TOERISME
HOSPITALITY EVENTS
ONTHAAL EN RECREATIE
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3e GRAAD
5e jaar Toerisme of Hospitality
6e jaar Toerisme of Hospitality
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Gastronomie

Hotelonthaal

7e SPECIALISATIEJAREN (BSO)
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(= arbeidsmarkt)

(= doorstroom/arbeidsmarkt)

Taal en communicatie
B-stroom (A - finaliteit)



A-stroom (D/A - finaliteit)

NIEUWE 2e GRAAD
(D/A - finaliteit)
3e jaar Toerisme
4e jaar Toerisme

1e GRAAD
1e leerjaar A (Horeca)
2e leerjaar A (Horeca)

Horeca, Restaurant & Keuken

Toerisme, Onthaal en Recreatie en de specifieke richting Hospitality of Eventorganisatie
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Spermalie biedt studierichtingen die deskundig voorbereiden tot de brede hospitality-industrie:
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andere culturen: interculturele communicatie

omgangsvormen

sociaal-communicatief





Sociaal– psychologisch



klantvriendelijkheid

> praktische aanpak

communicatiebeleid van de organisatie

communicatieprojecten voorbereiden en ondersteunen binnen het

> aanscherpen van communicatieve vaardigheden

> media

> vormen / middelen / componenten / stijlen van communicatie

doeltreffend mondeling en schriftelijk communiceren in een brede waaier
aan contexten

Public relations en communicatie







lezen,

> moderne vreemde talen: Frans, Engels, Duits

> Nederlands

vlotte en efficiënte taalbeheersing =
schrijven, luisteren, spreken

Talen

> probleemoplossend IT-denken en handelen

presentatie

> mediawijsheid

> grafische pakketten—visuele vormgeving

> basispakketten

bewust omgaan met communicatiemiddelen en
media

ICT

OPLEIDING TOT ALLROUND EN INNOVATIEVE, CREATIEVE COMMUNICATIEPROFESSIONALS

TAAL EN COMMUNICATIE =

Wat mag je verwachten van de opleiding?

Tweede graad:
3e en 4e jaar TAAL EN COMMUNICATIE
A-Stroom (dubbele finaliteit):

doorstroom / arbeidsmarkt = D/A)

3e jaar TAAL EN COMMUNICATIE (TC)
4e jaar TAAL EN COMMUNICATIE (TC)

Taal– en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting.

Voor wie?



Je hebt een sterk taalgevoel en wil je vlot kunnen uitdrukken in het
Nederlands, Frans, Engels en Duits
Je bent sociaal en vlot in de omgang en hebt interesse in communicatie,
media, Public Relations en andere culturen

Wat en hoe?
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Focus op communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits
Ontdekken van verschillende soorten, vormen van communicatie en media
Reflecteren op communicatie– en persoonlijkheidsstijlen
Leren ondersteunen van communicatieprojecten en - acties
Basiskennis en –vaardigheden ICT toepassen: deskundig leren omgaan met
media, presentatietechnieken ...
Uitwerken van auditieve, visuele en audiovisuele communicatieproducten
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TOELATINGSVOORWAARDEN
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3 TAAL EN COMMUNICATIE (D/A):

A
D

4 TAAL EN COMMUNICATIE (D/A):

geslaagd in het 2e leerjaar A
geslaagd in het 1e leerjaar van de 2e graad BSO
(mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad)
geslaagd in het 3e jaar van een ASO, TSO of
KSO richting
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Lessentabel 3e en 4e jaar
TAAL EN COMMUNICATIE
TAAL EN COMMUNICATIE

3e jaar
(D/A)

4e jaar
(D/A)

Algemene en specifieke vorming
Public relations
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7 (4-3)
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7 (4-3)
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Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2
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Nederlands

5

5

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

2

1

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

MEAV (maatschappelijke,
economische en artistieke
vorming)

1

TOTAAL

32

Moderne vreemde talen:
Frans, Engels
Duits
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Algemene info
Lesprogramma
 ’s Morgens is de school open vanaf 8.00 u. (maandagmorgen vanaf 7.45 u.).

De lessen theorie en praktijk lopen van 8.45 u. tot 17.00 u.
 Uitzondering voor de leerlingen van het 1e jaar: voor hen starten de lessen op maandag

om 9.35 u. en eindigen de lessen twee dagen om 16.10 u.
Zij kunnen dan kiezen voor een extra uurtje avondsport/animatie.
 Woensdagnamiddag is voor alle andere leerlingen een normale lesnamiddag tot 17.00 u.
 Op vrijdagmiddag eindigen de lessen tussen 11.30 u. en 14.00 u, afhankelijk van het
uurrooster.
 In de derde graad (5e en 6e jaren) kunnen in het kader van de opleiding extra activiteiten
georganiseerd worden, die soms buiten het uurrooster vallen.
Ouders worden vooraf met een bericht via Smartschool verwittigd.

Leerlingenbegeleiding - leerbegeleiding
 Spermalie is een leerlinggerichte school: de leerling staat centraal en het welbevinden van

de leerling is steeds het uitgangspunt bij de vorming en de begeleiding van de jongere op
weg naar de volwassenheid.
 Op school is er een cel ‘studiebegeleiding’, waar de studiebegeleider hulp probeert te
bieden bij leermoeilijkheden.
 Wanneer er iets moeilijk loopt, kan je terecht bij de leerkrachten, klastitularis, pedagogisch
directeur, opvoeders, leerlingenbegeleiders en zorgcoördinator.
 Via de cel ‘leerlingenbegeleiding’ zorgen we voor een permanente opvolging van eventuele leer- en socio-emotionele problemen. Deze informatie bewaren we in een zorgdossier. Tot die informatie hebben enkel de leden van het zorgteam toegang. Soms is het
echter noodzakelijk dat ook de leerkrachten info krijgen over een bepaalde problematiek.
Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we dit op een discrete manier informeren.

Smartschool - Skore - Schoolagenda
 Smartschool is een digitaal werkplatform voor leerlingen en leraars.
 Het schoolreglement en alle correspondentie voor ouders kan hier geraadpleegd worden.
 Leerlingen en hun ouders kunnen de resultaten voor dagelijks werk volgen via het online

puntenboek van Smartschool – Skore.
 De planning van taken en toetsen kunnen ouders raadplegen in de digitale schoolagenda.
 De leer- en leefattitude kan via Smartschool gevolgd worden.
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Algemene info
Haartooi:
 Een verzorgde haartooi staat netjes.
 Extravagante snit en/of kleuren van het haar zijn niet toegelaten.
 Voor de jongens vragen we een kort geknipte, verzorgde coupe.

Sieraden:
 Opvallende en/of gekleurde sieraden, nagellak, gelnagels en andere opsmuk worden

niet toegelaten.
 Voor de meisjes zijn enkel één fijne halsketting, één armband en één eenvoudige ring
toegelaten.
 Meisjes mogen één paar kleine oorringen dragen, jongens dragen geen oorringen.
 Piercings en tatoeages horen niet thuis in onze school.

Kledij:
 Alle leerlingen (extern en intern) dragen steeds het schooluniform op weg van en naar

de school, behalve op vrijdagmiddag.
 Wij vragen met aandrang alle kledij te naamtekenen.
 Schooluniform: pasdagen 1e week juli of 2e helft augustus.

Bereikbaarheid:
 Leerlingen die met de trein naar Brugge komen, nemen aan de hoofduitgang van het

station best een stadsbus tot aan de school (halte Snaggaardstraat).
 Lijn 4 (station - St. Jozef-Koolkerke) en lijn 14 (station - St. Jozef), rijden elke 10 minuten.
 Voor de dienstregelingen van de treinen en de voordeligste reisformule kan u zich best
wenden tot het station, dienst inlichtingen of www.nmbs.be.
Tip: om tijdig op school te zijn, dient de trein ten laatste om 8.15 u. aan te komen in het
station van Brugge.
Schoolverzekering:
Verzekering voor lichamelijke letsels opgelopen op school, op stage en ook
op de weg van en naar school (fietser, voetganger en zwakke weggebruiker).
Bestuurders van voertuigen worden geacht zichzelf te verzekeren.
Materiële schade (kledij, bril, gsm, laptop…) wordt niet terugbetaald.
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Algemene info
Tarifering
Internen ontvangen telkens twee rekeningen: één voor het internaat en één voor de
overige schoolkosten.
Wij berekenen telkens vooraf de totale prijs voor het internaat en externaat op jaarbasis.
Voor het gemak van de betaling delen wij dit bedrag door vijf, zodat u vijfmaal een gelijke
rekening krijgt opgestuurd, gespreid over het schooljaar (vóór elke schoolvakantie).
De tarieven worden aan de index gekoppeld en vermelden de prijzen per periode.
TAAL EN COMMUNICATIE

intern

extern

3TC

j/m

€ 605,00

€ 262,00

4TC

j/m

€ 574,00

€ 232,00

De leerlingen van de 1e graad blijven op vrijdagmiddag op school eten, dit is reeds inbegrepen.
Alle andere leerlingen mogen op vrijdagmiddag op school eten, dit kost € 31 extra per periode.
Externen van de 2e en 3e graad toerisme, hospitality en de 2e graad taal en communicatie kunnen
ervoor kiezen om hun eigen lunchpakket op school te eten (voor zover er voldoende kandidaten
zijn).

Internen verkrijgen een korting per periode vanaf:






3 kinderen ten laste: € 6,00
4 kinderen ten laste: € 11,50
5 kinderen ten laste: € 17,00
6 kinderen ten laste: € 23,00

Voor meer details over het internaat hebben we een aparte internaatbrochure per locatie.
Excursies: in functie van de opleiding worden bedrijfsbezoeken, en/of excursies georganiseerd.
Per leerjaar wordt een richtprijs opgesteld.

TAAL EN COMMUNICATIE
3e jaar

€ 200

4e jaar

€ 200
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€ 27,50

Donkerblauwe polo (mag gedragen worden in september en na de paasvakantie)
Donkerblauwe pull (V-hals)

Wit turn-T-shirt met logo Spermalie

Damesschoen (niet verplicht, keuze uit 2 modellen)

ZELF AAN TE KOPEN

€ 84,00
€ 108,00
€ 8,00

Lichtblauwe polo (mag gedragen worden in september
en na de paasvakantie)
Donkerblauwe pull (V-hals)

Blauwe rok
Lichtblauwe blouse gestreept (lange mouw)

Blauwe pantalon

MEISJES

€ 79,00
112,00
€ 8,00

€ 55,00

€ 27,50

€ 56,00
€ 25,00

€ 62,00

Boeken worden via www.iddink.be besteld. Concrete info ontvangt u na inschrijving.

sportoutfit: sportschoenen (gymzaal), stevige sportschoenen (enkel voor sportveld), zwarte of donkerblauwe sportbroek, sporttas

bij koud weer mogen de leerlingen een effen donkerblauwe souspull onder de bloes/hemd dragen

donkerblauwe, zwarte of grijze sokken of kousen (of effen nylon panty voor de meisjes)

schoenen: platte donkerblauwe, donkerbruine of zwarte schoenen. Ook de veters en zoolrand zijn in deze kleuren. De schoenen zijn in nubuck of leder, komen maximum op enkelhoogte, hebben geen plateauzolen en zijn niet versierd met strepen, afbeeldingen of letters.
De schoenen hebben een vaste, stevige zool. Voor meisjes geen stoffen of lichte ballerina’s.
jas: effen donkerblauwe, zwarte of donkergrijze regenjas, mantel of anorak
fleece en andere sportieve truien (vb. type Carhart, Superdry, Abercrombie) zijn niet toegelaten ter vervanging van de jas
sjaal, muts of handschoenen: effen donkerblauw, grijs of zwart zonder opvallende versieringen

Wit turn-T-shirt met logo Spermalie

Schoenen (niet verplicht, keuze uit 2 modellen)

€ 22,00
€ 25,00

Spermalie das
Wit/blauw gestreept hemd (lange mouwen)

€ 55,00

€ 52,00

VIA SCHOOL AAN TE KOPEN

Grijze pantalon

JONGENS

10

Residentie De Veste
Komvest 34
8000 Brugge

Residentie De Veste
Komvest 34
8000 Brugge

OF

Residentie De Polders
Polderstraat 76F
8310 Sint-Kruis Brugge

Residentie Stuvenberghe
Snaggaardstraat 15
8000 Brugge

Internaat De Plek
Snaggaardstraat 15
8000 Brugge

Internaat De Plek
Snaggaardstraat 15
8000 Brugge

Internaat De Stek
Snaggaardstraat 15
8000 Brugge

Residentie De Polders
Polderstraat 76F
8310 Sint-Kruis Brugge

Leerlingen gaan te voet
naar De Veste

Studie op internaatkamer

Leerlingen gaan te voet
onder begeleiding naar
De Veste

Studie in de studiezaal

Vervoer per bus
De Polders inbegrepen

Studie in de studiezaal

Vervoer per bus
inbegrepen

Studie in de studiezaal

Studie - Vervoer

De internaatverdeling is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor meer details over het internaat hebben we een aparte internaatbrochure per locatie.

3e graad

2e graad
TSO

2e graad
BSO

1e graad

Meisjes

Jongens

Internaten

11

We verwelkomen jou graag in
W

Hotel– en Toerismeschool Spermalie !
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