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Grafische Media

KEUZE GEMAAKT?
- Heeft deze brochure je interesse gewekt?
- Denk je dat je aan het profiel beantwoordt?
- Ben je gemotiveerd om er ernstig werk van te
maken?
Twijfel dan niet langer en schrijf je in!
Meer info vind je op www.tersterre.be

Campus Ter Sterre - SBSO Rumbeke
Passendaalsestraat 26
8890 Moorslede
www.tersterre.be
051 77 77 75
tersterre.moorslede@g-o.be

Ter Sterre

LESSENTABEL VAN DE

Als je kiest voor de studierichting Grafische Media (2de graad) of Multimedia (3de graad) dan
kies je voor de onderwijsvorm TSO. Deze onderwijsvorm biedt een combinatie van algemene
vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze opleiding geeft zowel een voorbereiding
op de arbeidsmarkt als op het hoger onderwijs.
In de 2de graad Grafische Media krijg je een brede grafische opleiding op het vlak van het
ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten.
In de 3de graad Multimedia word je opgeleid om zelfstandig webpagina’s vorm te geven en
om als graficus een welomschreven taak binnen het geheel van multimediaproductie te vervullen.

WAT NA HET MIDDELBAAR?
Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in
publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma’s voor internetpagina’s en bij elektronische
non-print- en multimediaproducenten.
De verdere doorstromings-mogelijkheden na deze studierichting zijn zeer uitgebreid. Mogelijke
verdere studies zijn:
- Een Se-n-Se (Secundair na Secundair) Grafische Vormgeving
- Een professionele bachelor Beeldende vormgeving
- Een academische bachelor Audiovisuele kunsten: Animatiefilm
- ...
Nauwkeurig

Vasthoudend
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Geschiedenis
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Lichamelijke opvoeding

2
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2
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Natuurwetenschappen

1
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Nederlands

3
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Nederlands

4
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Wiskunde

2
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Wiskunde

3
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Praktijk grafische technieken

4

2

Praktijk grafische technieken

8
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Grafische technieken
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Grafische technieken

6
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Stage grafische technieken

-

4

Complementair gedeelte

2
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Complementair gedeelte

2

-

(leren leren, begeleide studie)
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WAT IS GRAFISCHE MEDIA - MULTIMEDIA?

VAN DE LEERLING

INHOUD VAN PROFIEL BEPALENDE VAKKEN

Je moet kiezen voor een
studierichting in de 2de graad.
En je bent ....
Fantasierijk

PRINTMEDIA
Gedisciplineerd

In de 2de graad leer je zowel
theoretisch als praktisch alle
stappen van het drukproces zoals
verschillende druktechnieken.
Voor het praktische luik werken we
samen met het Athena - Campus
Heule. Zij beschikken over de
drukpersen die nodig zijn om de
projecten die je in klas maakte af
te werken. Deze manier van werken
zorgt ervoor dat theorie en praktijk
volledig verweven zijn met elkaar.
Op onze school organiseren we geen
printmedia in de 3de graad.
Wie zich echter wil verder specialiseren in het drukproces kan
terecht in Athena - Campus Heule.

MULTIMEDIA
In de 2de graad leer je eenvoudige
websites
samenstellen,
schermpresentaties opmaken en stilstaande
en bewegende beelden met geluid
combineren.
Zoals je zal merken zal dit luik vaak
in combinatie gegeven worden met
crossmedia,
aangezien
beelden
bewerken zowel in multimedia als
crossmedia aan bod komt.
Ben je sterk geïnteresseerd in
multimedia dan raden we jou aan
om in de 3de graad jouw studies
verder te zetten in multimedia.
Deze opleiding is namelijk een
uitgebreide combinatie van zowel
multimedia als crossmedia.

CROSSMEDIA
In de 2de graad speelt de lay-out en
de opmaak een grote rol. Beelden
en teksten worden stapsgewijs vorm
geven om uiteindelijk tot een volledig
gebalanceerd eindresultaat te komen
van woord en beeld.
Ben je sterk geïnteresseerd in
crossmedia dan raden we jou aan
om in de 3de graad jouw studies
verder te zetten in multimedia. Deze
opleiding is namelijk een uitgebreide
combinatie van zowel multimedia als
crossmedia.

