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Van harte
welkom
Dag (nieuwe) cursist
Welkom op GO! campus Ruggeveld. Bij GO! CVO Antwerpen zit je goed. We doen
ons best om jouw opleiding tot een succes te maken. In deze wegwijs vind je
informatie over GO! campus Ruggeveld. Heb je nog vragen? Kom dan langs bij één
van onze medewerkers.
Heel veel succes!
Directie en medewerkers van GO! CVO Antwerpen
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tram
Wom

bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Deze campus bevindt zich in de nabijheid van tram 8, 5 en 10. Ook buslijnen 410, 411 ,412 en
E34/313
414 zijn in de buurt.
WOMMELGEM

verkeershinder

RENAULTGARAGE

Riel hinder zorgen.
Van
halte
tram 8die
Tot februari 2017 zijn er wegwerkzaamheden rond de campus
voor
zware
•
•

Van juni tot oktober 2016: de kant van GO! campus Ruggeveld wordt enkele richting
van de August van de Wielelei richting Boterlaarbaan.
Van oktober 2016 tot februari 2017: enkele richting uit de omgekeerde richting. De
nieuwe campus zal dus niet bereikbaar zijn via de Ruggeveldlaan.

parking
Er is beperkte parkeerplaats op de openbare weg. Je kan je auto ook kwijt op de parking
van de skipiste. Tijdens de wegwerkzaamheden zullen bepaalde parkings deels en/of niet
bereikbaar zijn.
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afwezigheid docent
Als je docent ziek is of als er geen les is, krijg je voor de start van de les een sms.
Verandert je telefoonnummer, verwittig dan het secretariaat op het nummer
03 328 05 30.

afwezigheid cursist

organisatie
en diensten

Het is belangrijk dat je aanwezig bent in de lessen. Als je toch niet kan komen naar
de les, contacteer dan je docent of het secretariaat op het nummer 03 328 05 30.
Breng zo snel mogelijk een wettiging (=briefje van de dokter, afspraak met
begeleider, briefje van je werkgever ...) binnen.

cafetaria
Binnenkort komt er een cafetaria op GO! campus Ruggeveld. We houden je op de
hoogte.
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openingsuren secretariaat
maandag t.e.m.
donderdag

09.00 - 13.00 u.

vrijdag

09.00 - 12.30 u.

13.30 - 17.30 u.

18.00 - 21.00 u.

media-atelier (Hoboken)
Bij het media-atelier kan je audiovisueel materiaal ontlenen: videocamera’s,
fototoestellen, statieven, tekentabletten ... we hebben het allemaal. Op het mediaatelier helpen we je graag verder met al je audio-, video- en fotovragen. Ook als
cursist van GO! campus Ruggeveld kan je hier terecht.

waar?
GO! campus Hoboken, lokaal A25 ‘de loft’ (neem de trap aan het onthaal)

openingsuren
maandag

12.30 tot 13.15 u.

16.30 tot 17.00 u.

dinsdag

12.30 tot 13.15 u.

16.30 tot 17.00 u.

woensdag

gesloten

donderdag

12.30 tot 13.15 u.

vrijdag

12.30 tot 13.15 u.

16.30 tot 17.00 u.

ontdek Europa - internationalisering voor cursisten
Als cursist kan je tijdens je opleiding proeven van Europa. Zo kan je voor bepaalde
opleidingen stages volgen in het buitenland en deelnemen aan heel wat Europese
projecten. En ja, zo’n Europese ervaring is niet alleen leuk, maar staat ook mooi op
je CV.
Contacteer de dienst projecten van GO! CVO Antwerpen via projects@
cvoantwerpen.be.
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Het hart van onze organisatie is het open leercentrum. Een plaats waar je …
»» je boeken kan aankopen;
»» een trajectgesprek met je begeleider kan voeren;
»» terechtkan voor ondersteuning bij gecombineerd onderwijs;
»» kranten en tijdschriften kan raadplegen;
»» terechtkan voor informatie over de verschillende opleidingen;
»» gratis gebruik kan maken van de computers (incl. internet);
»» gebruik kan maken van de kopieermachine en de printer;
»» activiteiten kan meemaken, zoals lezingen en optredens;
»» terechtkan voor extra ondersteuning (logopedie, extra hulp bij Nederlands, …)
»» terechtkan voor extra oefeningen;
»» zelfstandig kan werken en studeren;
»» proeven kan afleggen (toelatingsproeven, vrijstellingsproeven, niveautesten,
instaptesten);
»» terechtkan voor ondersteunende faciliteiten bij leerproblemen (dyslexie,
dyscalculie …);
»» terechtkan voor ondersteunende faciliteiten bij een fysieke beperking (tolk
Vlaamse gebarentaal en/of schrijftolk, de terugbetaling van kopieën van notities
van medecursisten, het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in
braille, vergrote kopieën, digitale omzetting en grootletterdruk …).

open leercentrum
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maandag t.e.m. donderdag

9.00 - 13.30 u. / 14.00 - 17.30 u. /
18.00 - 20.30 u.

vrijdag

9.00 - 13.30 u. / 14.00 – 15.30 u.

Onze trajectbegeleiders gidsen je
We maken werk van goede begeleiding en ondersteuning. Zo verhogen we jouw kans op slagen. Onze trajectbegeleiders
staan klaar om je van bij de start te gidsen richting opleiding en diploma. Ze helpen je het meest haalbare traject uit te
stippelen en zijn er voor jou, zelfs als het wat moeilijker gaat. Twijfel je nog over je keuze of heb je een vraag over één
van onze opleidingen? Maak dan een afspraak met onze trajectbegeleiders.
We stellen ze graag aan je voor.

CAD
lasser
maritieme
opleidingen
vreemde
talen

HBO5
bouwkundig
tekenaar

Pauline Paternottre
pauline.paternottre@cvoantwerpen.be
03 369 71 13 of 0477 96 87 22

Tom Gijbels
tom.gijbels@cvoantwerpen.be
0476 98 75 36

tweedekansonderwijs
Behaal je
diploma
secundair
onderwijs

Els Gabriels, Diane Van Hoof, Steven De Pourcq,
Inge Bultinck, Dominique Vermeersch
olc.tko@cvoantwerpen.be
0497 44 78 48 of 03 369 71 17

Nederlands

Pauline Paternottre, Stefanie De Keersmaecker
trajectbegeleiding.NT2@cvoantwerpen.be
03 369 71 13 of 0477 96 87 22
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ombudsdienst en meldingen
Heb je een probleem met de school, de cursus of de evaluatie? Spreek met je
docent of met de trajectbegeleider. Is het probleem niet opgelost? Contacteer dan
de ombudsdienst via ombudsdienst@cvoantwerpen.be. De ombudsdienst werkt
discreet en doet niets zonder jouw akkoord.

communicatie met
cursisten

Als medewerker, cursist of derde kan je via een online formulier een melding doen
of suggestie formuleren om de werking van GO! CVO Antwerpen te verbeteren. De
suggestie wordt vervolgens opgevolgd door de correcte verantwoordelijken.
Het online formulier vind je op https://melding.cvoantwerpen.be of op het
leerplatform Moodle.

Moodle

Via het elektronische leerplatform http://moodle.cvoantwerpen.org kan
je communiceren met docenten en trajectbegeleiders. Je vindt er extra
cursusmateriaal, berichten van je docent, uitnodigingen voor voordrachten en
optredens ... Bij inschrijving ontvang je een login, een paswoord en een handleiding.
In het open leercentrum kan je terecht voor meer ondersteuning bij het gebruik van
het elektronisch leerplatform. Ben je je login of paswoord vergeten? Mail dan naar
moodle@cvoantwerpen.be.

Mijn CVO
Een overzicht van je lessenrooster, inschrijvingen, resultaten, vrijstellingen en
betalingen? Daarvoor hoef je niet meer langs het secretariaat. Via het portaal Mijn
CVO kan je als cursist al die persoonlijke gegevens online raadplegen. Zo krijg je ook
al jouw info centraal. En dat is gemakkelijk voor ons allemaal.
Je vindt de link naar Mijn CVO op www.cvoantwerpen.be (rechts bovenaan).
Je gebruikersnaam is het e-mailadres dat je bij inschrijving doorgaf.

sociale media
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Er gebeuren vele leuke dingen @ GO! CVO Antwerpen. Om op de hoogte te blijven
van al onze nieuwtjes en evenementen, kan je ons ook volgen op Facebook, Twitter,
YouTube en LinkedIn. We lanceren af en toe leuke wedstrijden via Facebook, waarbij
je heel wat kan winnen. En we posten er geregeld vacatures. Want ook nadat je bij
GO! CVO Antwerpen bent afgestudeerd, willen we graag met jou in contact blijven.
Benieuwd naar de ervaringen van iemand die reeds een CVO-opleiding volgde?
Neem dan zeker contact op met de alumnigroep op LinkedIn.

website
Op www.cvoantwerpen.be vind je de meest volledige en up-to-date gegevens zoals
lesroosters en het totale kostenplaatje van je opleiding. Maar ook allerlei praktische
informatie over opleidingscheques, vrijstellingen, boeken … En als trouwe bezoeker
van de website, ben je ook meteen op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes en
interessante open leercentrum-evenementen van GO! CVO Antwerpen!

Waarop letten bij brandalarm?

instructies
bij brand /
brandoefening

• Blijf kalm!
• Waarschuw onmiddellijk het secretariaat, zodat zij de brandweer kunnen
verwittigen.
• Laat alles liggen.
• Schakel alle apparaten en gastoevoer uit.
• Schakel de verlichting niet uit; deze helpt je bij het vinden van een vluchtweg.
• Sluit ramen en deuren, maar doe ze niet op slot. Luchtaanvoer wakkert het
vuur aan.
• Blijf samen. Volg de leerkracht. Loop niet. Ga naar buiten, ook als je je op
dat moment bv. in de toiletten bevindt.

Verlaat zo snel mogelijk het gebouw, bij brand of bij een brandoefening. Begeef je
naar de verzamelplaats op de campus. Volg het pictogram uitgang.

Enkel wanneer deze weg versperd is, volg je de weg met pictogram nooduitgang.

Het is de bedoeling dat je binnen de drie tot vijf minuten na het begin van het
alarm op de verzamelplaats bent. Blijf samen per klasgroep. De docent rapporteert
zo snel mogelijk of zijn/haar klas volledig is aan de secretariaatsmedewerker.
Dan worden ook de aantallen van eventuele afwezigen doorgegeven. Blijf op de
verzamelplaats en vertrek niet naar huis. Anders zoekt de brandweer tevergeefs
naar je. Bij een brandoefening mag je enkel terug in het gebouw wanneer de
verantwoordelijken met de fluovestjes meedelen dat het gebouw veilig is, via
megafoon of andere signalisatie.
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We kondigen infomomenten aan op onze website.
Kijk op www.cvoantwerpen.be.
Tot binnenkort?
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GO! CVO Antwerpen
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken
03 830 41 05
info@cvoantwerpen.be
www.cvoantwerpen.be

