
 

              

             Werkweek Creatie en Mode  

                 Dworp, Destelheide 

                09/09/’19 - 13/09/’19 

               Toonmoment: Vrijdag 13/09  om 14u 

 

 

 

 



  

 

Beste ouders, 

 

 

Op maandag 9 september 2019 start de werkweek voor Creatie en Mode. 

 

Dit is geen gewone lesweek! Alle leerlingen worden de ganse week ondergedompeld in een 

creatief bad. Er wordt intens getekend, geïnspireerd, gelachen en geleerd om na deze week 

goed opgewarmd aan een nieuw schooljaar te beginnen! 

 

Een week enkel bezig zijn met creëren en je laten inspireren. Onder leiding van vertrouwde 

leerkrachten gaan we samen ontwerpen, plezier beleven, onze eigen grenzen verkennen en 

verleggen en onze creatieve horizon verbreden.  

 

Klinkt goed? Wel, dit zijn de doelstellingen voor de werkweek die in aantocht is. 

Zo zetten we met veel enthousiasme en teamspirit een vruchtbaar en geïnspireerd 

schooljaar in! 

 

Alle leerlingen van de Creatie-afdeling, Dans en de Podiumtechnieken afdeling verblijven de 

ganse week in Dworp.  

 

In de bundel die de leerlingen van ons ontvangen, vindt u alle praktische afspraken en 

inhoudelijke gegevens over docenten en de activiteiten. Gelieve dit grondig door te nemen, 

zodat alles duidelijk is en er niets vergeten wordt! 

 

Als er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de school of de 

modeleerkrachten 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Sophie De Nil en Veerle Haesen,  

Leerkrachten Mode 

  



  

Wanneer? 

Wij verwachten jullie allemaal op school op maandagochtend om 8u30 stipt. We vertrekken 

samen met het openbaar vervoer naar Dworp.  

Inchecken in de kamers zal pas voor het avondeten gebeuren. 

Vrijdag zal er om 14u een toonmoment zijn in Destelheide . Jullie ouders zijn welkom om 

hiernaar te komen kijken! 

Na het toonmoment, als alles opgerumd is, mogen jullie met jullie ouders mee naar huis.  

Wie niet met hun ouders dadelijk naar huis kan, komt met ons met het openbaar 
vervoer mee terug tot het station van Brussel Noord. Van daaruit gaat iedereen 
sowieso zelfstandig naar huis.  
 

 

Gelieve dudelijk te laten weten hoe je vrijdag naar huis zult gaan, zodat we voldoende 

begeleiding voor de trein kunnen voorzien.  

 

 

Dagindeling  

     

                                                                       

 

 

 

7u45-8u45 Ontbijt 
9u-12u Atelier 
12u-13u Lunch 
14u-17u30 Atelier 
18u-19u Avondeten 
19u-21u Avondactiviteit 
21u Ontspanning 



  

Wat brengen we mee?  

Ø Schetsboek 

Ø Naaigerei ( naainaalden, stofschaar, draad,  speldjes, … )  

Ø Ecru stof, wol, verf, ….   ( wat je thuis hebt, je hoeft geen aankopen te doen) 

Ø Schaar, eventueel lijmpistool, nietjesmachine, … (  wat je thuis beschikbaar hebt) 

Ø Toiletgerief, handdoeken 

Ø Voldoende vrijetijdskledij, die vuil mogen worden ( verf- en lijmplekken! )  

Ø Eventueel make-up en stylingproducten  

Ø Kledij voor het toonmoment (best effen zwart of neutraal )  

Ø Regenkledij (we werken soms ten dele buiten of op locatie), warme kledij 

Ø Identiteitskaart, zakgeld om s ’avonds een drankje te kopen 

Ø Neem je medicatie? Graag de leerkrachten hiervan op de hoogte brengen! 

Ø Abonnement van de Lijn. (wie dat heeft) 

Ø Drinkbus of drinkfles; deze kan je vullen aan de watertanks in Destelheide 

Ø Indien nodig: muggen werende crème 

 

Ø Opgelet! Er wordt ontbijt, lunch en avondeten voorzien p het domein; Men wil er niet 

dat je met andere voeding rondloopt. Als je toch chips, koekjes, … meeneemt, blijven 

die op jullie kamer!  Je kan bij het ontbijt wel een stukje fruit meenemen om als 

tussendoortje op te eten tijdens de pauze.  

Opgepast!!  

Laptops , iPods, GSM’s en andere waardevolle voorwerpen gaan mee op eigen 
verantwoordelijkheid. 
De leerkrachten, begeleiders, noch het centrum zijn verantwoordelijk voor 
eventuele diefstal of verloren voorwerpen. 

 

  



  

Planning 

 Voormiddag 
 

namiddag avond 

Maandag Verzamelen op school  
- Vrachtwagen inpakken 
- met trein en bus naar 

Dworp 
 

- uitladen vrachtwagen 
- Inrichten werkplaats 

ter plaatse 
- Introductie opdracht 

 

- Start opdracht 
- Schetsen in de 

omgeving 
- Uitwerken 

ontwerpen 
 
 

- Verdeling kamers 
- Uitpakken in 

kamers 

Keuze-activiteit, 
samen met Dans en 
PT 

Dinsdag Start opdracht 
 
 
 

Uitwerken opdracht 
 

Verderwerken aan 
ontwerp 
 
Film (ter plaatse) 
 

Woensdag Uitwerken opdracht, onder 
beleiding van Ilke Cop 
 

Uitwerken opdracht, onder 
beleiding van Ilke Cop 
 
Je ontwerp moet hier af zijn 
!!!  
 
 

Gemeenschappelijke 
activiteit met dans 
en PT 

donderdag Workshop fotografie 
 

- Laatste details aan 
ontwerp afwerken 

- Styling 
- Fotoshoot eigen 

ontwerp 
- Bespreking met PT 

voor 
eindpresentatie 
toonmoment 

 

Afsluitende 
avondactiviteit 
 

Vrijdag - oorbereiden 
toonmoment 

- inpakken eigen 
materiaal 

- opruimen atelier 
 

- toonmoment 
- naar huis! 

/ 

 

 

 

 

 

 



  

Tijdens deze week werken en leven we een week heel erg intensief samen; 
daarom vragen we om volgende afspraken te respecteren: 

Rust en nachtrust 

• We respecteren elkaars nachtrust en elkaars behoefte aan rust. Slaaptijden worden 

gerespecteerd. Neem desnoods een boek mee of iets om je rustig bezig te houden op 

de kamers. 

 

Roken en alcohol 

• Roken willen we afraden in verband met een gezonde levensstijl. Leerlingen van de 

3de graad kunnen roken op de voorziene ruimte na ontbijt om 9u, na middageten, na 

avondeten en eventueel s’avonds. Vraag toestemming om te roken en rook alleen daar 

waar het mag op het domein. 

• Alcohol is toegelaten (alleen in de bar) voor leerlingen boven 16 tijdens 1 vrije avond 

op donderdag. Dit wordt aangekondigd. 

 

Bij noodgevallen 

• Aarzel niet om een leerkracht te contacteren; spreek over je zorgen! Indien nodig 

contacteren we de leerlingenbegeleiding voor meer privacy. 

• Ook voor ouders; wil je ons iets melden. Bel naar het vormingscentrum Destelheide 

en vraag ons terug te bellen.  

 

In uiterste nood kan u ons bereiken op:  

0492/ 82 26 82 Veerle Haesen 

0474/ 75 57 01 Sophie De Nil 

02 380 39 15 ( Centrum Destelheide, kantooruren) 

02 502 05 04 | GSM: 0467 63 21 81 (Algemeen secretariaat Kunsthumaniora Brussel, 

kantooruren) 

	

  



  

Hoe geraak je in het vormingscentrum Destelheide ? 
Vormingscentrum Destelheide 

Destelheidestraat 66-1653 Dworp 

Tel.: +32 (0)2 380 39 15 

info@destelheide.be 

 

Met de trein: 

Ø via Brussel naar Halle. Overstap mogelijk in Brussel –Zuid. De Lijn brengt je van 

Halle naar Dworp.  

Ø Check dienstregeling: www.nmbs.be en www.delijn.be 

Ø Neem in Halle Station lijn 153 of lijn 155 richting Drogenbos. 

Ø Stap af op de grens Alsemberg-Dworp, halte ‘Destelheide’. 

Met de auto:  

Vanuit Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent of Oostende: Volg de ring rond Brussel E19 

richting Mons-Charleroi (Parijs).Verlaat de E19 aan afrit 20 Huizingen-Sint-Genesius-

Rode.Rij linksaf richting Dworp-Alsemberg (Alsembergsesteenweg).Na ongeveer 3 km 

bereik je het dorpscentrum van Dworp.Rij door het centrum. Voor de helling, bij de wegwijzer 

‘Destelheide’ sla je rechts de Zevenbronnenstraat in. 

De eerste straat links is de Destelheidestraat. Het Vormingscentrum Destelheide ligt op de 

helling rechts in het groen. Er staan vanuit Dworp dorp (grote baan) al wegwijzers naar 

‘vorming centrum Destelheide’.  

Kom je over Leuven en wil je het Viaduct van Vilvoorde vermijden? Volg dan ten zuiden van 

Brussel de Ring Oost.  Verlaat de E40 in Kraainem. Kies daar richting Waterloo/ Mons-

Charleroi.Je rijdt door twee tunnels, onder het Vierarmen-en het Leonardkruispunt. 

In Groenendaal, net vóór de derde tunnel, ga je voorbij de spoorwegbrug rechtsaf het bos in, 

richting Sint-Genesius-Rode.Na een zevental bochten en verkeersdrempels sla je bij de 

wegwijzer Sint-Genesius-Rode linksaf.Blijf deze weg volgen, voorbij de splitsing tot aan de 

verkeerslichten. Rij daar linksaf de steenweg op. Aan het eerste kruispunt met 

verkeerslichten ga je rechtsaf. Je volgt deze weg met verkeerslichten zo’n 5 km lang tot in 

Dworp. Vanaf hier volg je de wegwijzers: ‘vorming centrum ‘Destelheide’. Aan het eerste 

kruispunt met verkeerslichten ga je rechtsaf. Je volgt deze weg met verkeerslichten zo’n 5 

km lang tot in Dworp. Vanaf hier volg je de wegwijzers ‘Destelheide’. 

Veel plezier aan allen! 


