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Informatiemanagement en Multimedia
Contact: robby.vanelderen@thomasmore.be

Maak je eigen website in Wordpress
Bouw snel je eigen blog of website met 
Wordpress. Tijdens deze workshop maak je 
kennis met de opzet en structuur van dit bekende 
platform en leer je een aantal van de meer 
gespecialiseerde functionaliteiten kennen. 

CAMPUS 
KRUIDTUIN - 
MECHELEN
Locatie: Lange Ridderstraat 44,  
2800 Mechelen
Opleidingen: 
• Informatiemanagement en Multimedia  

(Interactive Multimedia Design)
• Leraar Kleuteronderwijs
• Leraar Lager Onderwijs
• Leraar Secundair Onderwijs

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 120 minuten

De Grote Feedbackdag
De opleiding in een oogopslag! Studenten uit het 
eerste en het tweede jaar tonen het werk uit hun 
designateliers aan elkaar en leren constructieve 
feedback geven én verwerken. Studenten uit het 
derde jaar presenteren een eerste prototype van 
hun bachelorproef. Studenten die deel uitmaken 
van Designosource, een inhouse online agency, 
geven 2 sessies over de manier van werken in de 
practice enterprise.

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer: woe. 20 december 2017, 10 - 17 u.
• Waar: bij ons op de campus

Inspiratiebeurs
De opleiding in een oogopslag! Studenten uit het 
eerste en het tweede jaar tonen de toepassingen 
die ze ontwierpen en bouwden tijdens ProductLab. 
Studenten uit het derde jaar presenteren hun 
bachelorproef.

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer: di. 16 mei 2018, 13 - 17 u.
• Waar: bij ons op de campus
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Lerarenopleiding Mechelen
Contact: lies.dalemans@thomasmore.be

@THE MOVIES
Hou je van film kijken? Dan is @the movies echt 
iets voor jou. Samen met toekomstige leerkrachten 
kijk je naar een hedendaagse film over onderwijs 
en opvoeden in onze maatschappij. Achteraf is 
er tijd om na te praten (met een hapje en een 
drankje).

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » vanaf 13 februari: elke dinsdagavond, 
18.30 - 21.30 u. 

 » of op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus

Maak kennis met het leercentrum van Campus 
Kruidtuin!
Wil je eens op een andere locatie overleggen 
met je vakgroep en wil je kennismaken met een 
eigentijds leercentrum? Maak een afspraak voor 
een vakgroepdag of teamdag!

• Doelgroep: vakgroepen/leerkrachtenteams
• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 deelnemers
• Duur: halve dag of hele dag

Leraar Kleuteronderwijs
Contact: annelies.walschap@thomasmore.be

Focus op de kleuterklas
In praktische workshops of via een boeiende 
voorstelling kom je meer te weten over de 
‘kleuterklas’ in de praktijk. Welke toffe initiatieven 
schuilen er achter de muren van een kleuterschool? 
Hoe ziet de kleuterklas van de toekomst eruit? 
Daarnaast nog meer dan andere vragen genoeg 
om samen met kleuterleerkrachten in wording 
een antwoord op te zoeken in ons kleuterlabo en 
leercentrum.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Gamen met kleuters
Benieuwd hoe je via iPads kleuters kan uitdagen 
op het vlak van wiskundig denken? In een 
interactieve workshop ga je aan de slag met allerlei 
iPad-games. Zo ondervind je aan den lijve hoe 
kleuters al spelend leren via de digitale wereld. 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten
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De kleuterklas in de praktijk
Ervaringsdeskundigen uit het kleuteronderwijs 
komen hun kennis en ideeën delen in deze 
praktische workshop. Actuele thema’s zoals 
gezonde voeding, duurzame ontwikkeling, 
aandacht voor de talenten van kinderen en de 
diversiteit in onze samenleving komen aan bod.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: vanaf 13 februari, op 
dinsdagavond, 18.30 - 21.30 u. 

• Waar: bij ons op de campus

Leraar Lager Onderwijs
Contact: ilona.hawrijk@thomasmore.be

Ontdek de kracht van de leerkracht | Voorlees- 
en verteltechnieken
Op elkaar geperste lippen, gespitste oren, 
grote ogen en de mimiek van het verhaal op de 
gezichten? Sssst, hier wordt voorgelezen … en hoe 
…! Als je de kunst van het vertellen of voorlezen 
goed beheerst, vinden kinderen het prachtig om 
naar je te luisteren. Maar niet alleen kinderen 
hebben baat bij het luisteren naar mooie verhalen. 
Tieners en volwassenen genieten er net zo veel 
van. Voorlezen of vertellen is niet alleen een mooi 
tussendoortje. Als het goed wordt ingezet, kan er 
met een mooi verhaal veel bereikt worden. Deze 
workshop toont hoe je dit kan aanpakken in de 
lagere school!

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 75 minuten

WeTeCircus
‘WE’ van wetenschap, ‘TE’ van techniek en CIRCUS 
… van circus! Een parcours van wetenschappelijke 
en technische opstellingen en proeven, 
gemaakt en begeleid door de studenten van de 
lerarenopleiding en uitgevoerd door leerlingen van 
het 3e en 4e leerjaar.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: maart - april
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: halve dag (voormiddag)
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STEM: een workshop in ons technieklabo of 
fablab
Werken aan wetenschap en techniek kan ook met 
kinderen in het basisonderwijs. Zelf actief aan 
de slag in ons technieklabo of ons fablab met 
3D-printers, lasercutters, soldeerbouten … en ook 
nog leren hoe je dit met kinderen kan aanpakken.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: halve dag (voormiddag)

Maak kennis met het werk van de juf of meester 
in het lager onderwijs!
Doe mee op onze werkvelddag! Meer dan 200 
leerlingen van het 4e leerjaar uit Mechelse scholen 
komen een hele voormiddag naar de campus 
en doen allerlei activiteiten en workshops onder 
begeleiding van docenten en eerstejaarsstudenten 
lager onderwijs.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: maart - april
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: halve dag (voormiddag)

Leraar Secundair Onderwijs
Contact: joris.pauwels@thomasmore.be

Je wiskunde- of biologieles in het Frans of het 
Engels: ooit al eens geprobeerd?
Heel wat scholen experimenteren met CLIL. CLIL 
wat? CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) is een werkvorm waarin het Frans, Engels 
of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een 
niet-taalvak te onderwijzen. Onze studenten 
secundair onderwijs geven zaakvakken in het Frans 
of Engels.

• Doelgroep: 4e, 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » of op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Vereiste voorkennis: voldoende 

beheersing van de instructietaal

STEM-workshop in ons technieklabo en/of 
fablab
Je gaat zelf actief aan de slag in onze techniekklas 
en/of fablab met 3D-printers, lasercutters, 
soldeerbouten … en leert hoe je dit met kinderen 
van 12-13 jaar kan aanpakken. Aangepast 
programma is mogelijk voor TSO-leerlingen die 
leerkracht techniek/elektriciteit/elektromechanica 
willen worden.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: halve dag (voormiddag)
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Wizzkids: hulp nodig om je wiskundeknobbel 
verder te ontwikkelen?
Toch wat meer tijd nodig voor die wiskunde-
oefeningen of graag individuele uitleg en
begeleiding? Onze studenten wiskunde van 
de lerarenopleiding secundair onderwijs staan 
voor je klaar, samen met hun docent. Zij zorgen 
voor didactisch materiaal (extra handboeken, 
werkbladen, computerapps) om je op weg te 
helpen.

• Doelgroep: leerlingen 1e en 2e graad 
& leerlingen 3e graad met een beperkt 
wiskundepakket (3 u.)

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 90 minuten


