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Afdeling elektriciteit
Nieuw in de afdeling elektriciteit!
De Solarboot:
De firma Decat uit Pervijze schenkt onze school deze boot varende op zonnepanelen en/of generator met
pedaalaandrijving. De boot wordt volledig up-to-date gemaakt zodat hij opnieuw te water kan gelaten worden.
Dank aan de firma Decat voor de goede samenwerking.

Samenwerking Decat
In het kader van de samenwerking met de firma Decat wordt er verder gewerkt in de appartementen van de
IJzerparel te Diksmuide. De leerlingen plaatsen er schakelaars, stopcontacten en zekeringkasten.
Daarnaast zullen de leerlingen van het 5de jaar industriële elektriciteitsborden uitkableren. Hiervoor kunnen ze
gebruik maken van de nodige professionele materialen van de firma Decat.
Tot slot worden er ook stuurborden gemaakt die nodig zijn om de kamers van een nieuw zorgcentrum te
automatiseren.
Alle voorziene werkzaamheden kaderen bovendien perfect in de opleiding tot elektrotechnisch installateur. Zo
worden de leerlingen geconfronteerd met realistische situaties waarbij ze reeds de nodige werkervaringen
kunnen opdoen.

De Groene Kans:
De afdeling elektriciteit gaat een samenwerking aan met De Groene Kans te Diksmuide. Zo wordt een vleugel van
het provinciedomein de IJzerboomgaard volledig elektrisch uitgerust door de leerlingen. Hier kunnen de
leerlingen in realistische omstandigheden hun opgedane kennis toepassen.
Ook de voormalige stallen zullen worden aangepakt: daar worden nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst.

Samenwerking afdelingen elektriciteit – lassen-constructie / mechanica – houtafdeling.
Voor ‘de Vleugels’ – voorheen Maria ter Engelen –, het expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met
een verstandelijke en /of meervoudige beperking in Klerken, wordt een logo gemaakt dat aansluit bij de nieuwe
naam. Het logo wordt vervaardigd uit staal en hout en zal volledig voorzien worden van ledverlichting. Het
resultaat valt in het najaar te bewonderen.

Met de kerstperiode in het vooruitzicht worden er opnieuw kerstballen gemaakt voor Woumen. Ook deze keer
volgt weerom een samenwerking met de afdeling lassen-constructie, die het frame zal opbouwen. De afdeling
elektriciteit neemt het verlichten van de kerstballen voor haar reken
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Dag
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Maandag 24 september







Volledige week buitenlandse studiereizen
7 BSO, Bulgarije
6 TSO 6 HA/IW/EM, Barcelona
6 EIT/MVT/HT, Verona,
6 STW, Berlijn

E-Magazine ‘Contact’
Familienieuws: Overlijden
DESODT Suzanne (°22/11/1926 +15/09/2018)
overgrootmoeder van Jaison Dewulf (7 FL)
De begrafenis had plaats op donderdag 20 september 2018
in de kerk van Jonkershove.
STORME Johan (°12/06/1960 +15/09/2018 )
grootvader van Milan Ghesquière (4H)
De begrafenis had plaats op vrijdag 21 september 2018
in de aula te Langemark

Inhoud nieuwsbrief
Maandag 1 - 2 oktober
Maandag 1 oktober is een vrije dag.
Dinsdag 2 oktober hebben de leerlingen ook een vrije dag n.a.v. de pedagogische studiedag.

