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ONDER EMBARGO TOT 13/12/2014
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Crescendo richt een pop-up
leslokaal in vlakbij de kerstmarkt in Mechelen op 13 december. CVO Crescendo,
campus Vaartdijk, Vaartdijk 86 te Mechelen.

POP-UP LESLOKAAL IN CENTRUM MECHELEN
De lessen van de opleiding Meertalig Secretariaat van CVO Crescendo (een
opleiding hoger beroepsonderwijs-HBO5) vinden uitzonderlijk plaats in een
pop-up leslokaal op de Steenweg in Mechelen tijdens de Kerstmarkt op 13
december. Om het verrassingseffect voor de cursisten te behouden, vraagt
het CVO aan de journalisten om hier niet op voorhand over te communiceren,
vandaar het embargo tot 13/12/2014. De cursisten en docenten vertrekken om
9.30 uur aan CVO Crescendo, Vaartdijk 86 te Mechelen. Aankomst in de popup klas om 10 uur, Steenweg 12 te Mechelen. Einde van de pop-up lessen is
voorzien om 16.00 uur.
De afdelingen Meertalig Secretariaat, Orthopedagogie en Digitale Fotografie van
het Centrum voor Volwassenen Onderwijs slaan de handen ineen voor deze ludieke
actie. Op 13 december vertrekken ze om 9u30 samen met de cursisten aan de
vestiging van het CVO Crescendo op de Vaartdijk voor een wandeling.
Ze nemen tijdens de wandeling al hun didactisch materiaal mee. Onderweg maken
ze een fotoreportage. De cursisten voeren ook een aantal leuke didactische
opdrachten uit waarna de opleiding Meertalig Secretariaat onverwacht (deze
activiteit wordt niet op voorhand aangekondigd aan de cursisten) op de pop-up
lesplaats in het centrum van de stad de les-tenten zal opslaan. Vervolgens vindt er
in de voormiddag een les Duits plaats. In de namiddag is het de beurt aan de
cursisten van het vak Organisatie.
Start aan CVO Crescendo, Vaartdijk 86 te Mechelen om 9.30 uur.
Aankomst in de pop-up klas, Steenweg 12 te Mechelen om 10 uur.
Einde van de pop-up lessen om 16.00 uur.
Gelieve, omwille van het verrassingseffect over dit event niet op voorhand te
communiceren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen
Mast, directeur CVO Crescendo, gsm 0486290078
CVO Crescendo is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5.500 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen, Heist-op-den-Berg en Lier. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is
Erik Ruts. Voor meer info: www.sgr5.be
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