
LEER EN 
BELEEF

WELKOM BIJ CRESCENDO CVO
CAMpus GLTT HALLE

Onze medewerkers zorgen ervoor dat jij kan leren in de 
beste omstandiheden. Want als cursist sta je bij ons  
centraal. 

Marleen Mast leidt Crescendo CVO als directeur. 

Het centrum is georganiseerd in opleidingsgroepen, 
ondersteund door teams. Jouw lesgevers en het 
administratief team van de cursistenadministratie 
op de campus waar je les volgt, zijn voor jou de eerste 
aanspreekpunten. 

In het CENTRUMREGLEMENT lees je meer over al je rechten en 
plichten. Je vindt het centrumreglement op de website.  
www.crescendo-cvo.be > voor de cursist > centrumreglement

AANWEZIG OF AFWEZIG? 

Om je cursus succesvol te doorlopen, verwachten we dat je regelmatig de lessen volgt. Daarnaast zal je ook thuis oefenen of 
studeren. De lessen in Crescendo CVO volgen de schoolkalender. De kalender vind je ook op onze website.  
www.crescendo-cvo.be > voor de cursist > kalender

Kan je een keer niet naar de les komen? Meld dit dan zo snel mogelijk via de website. Hiervoor klik je op de contactpagina op 
de knop ‘afwezigheid melden’, je kiest je campus en het formulier om in te vullen opent.  
www.crescendo-cvo.be > contact > afwezigheid melden

TRAJECTBEGELEIDING NEDERLANDS

We bieden je bij Crescendo CVO een modeltraject Nederlands aan waarin je zowel aan schriftelijke als aan mondelinge 
vaardigheden kan werken. Maar soms is een individueel traject nodig. Contacteer dan nederlands.halle@crescendo-cvo.be

TRAJECT- EN ZORGBEGELEIDING DIPLOMA SECUNDAIR

Schreef je je in voor een opleiding bij Diploma Secundair en heb je hulp bij je traject nodig? Contacteer dan  
joke.van.den.berghe@crescendo-cvo.be. Heb je hulp nodig bij het leren? Dan kan je terecht bij  
lien.vanoost@ligo-hallevilvoorde.be. Zit je met een probleem of zit je niet goed in je vel? Dan staat  
jolien.vanderveken@cvosemper.be voor je klaar. 

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF EN OPLEIDINGSCHEQUES

Ben je voor 50% tewerkgesteld als werknemer in de privésector in Vlaanderen? Dan heb je voor sommige cursussen recht op 
opleidingsverlof. Meer info: www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Misschien heb je ook recht op opleidingscheques? Dat lees je in de voorwaarden op  
www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers



CONTACT

Auguste Demaeghtlaan 40, 1500 Halle 
+32 2 362 03 39 
secretariaat.gltthalle@crescendo-cvo.be

Dit zijn ook je contactgegevens als je les volgt in:

OPENINGSUREN CURSISTENADMINISTRATIE

CAMPUS GLTT HALLE

versie 1 september 2022
www.crescendo-cvo.be facebook: CrescendoCVO 

instagram: @crescendocvo

maandag / dinsdag / donderdag 08:20 - 16:20 18:20 - 21:30
woensdag 08:20 - 12:00 18:20 - 21:30
vrijdag / zaterdag 08:20 - 12:00

 Basisschool De Wonderwijzer 
Steenweg op Drogenbos 252, 1620 Drogenbos

 Vlaams Sociaal Centrum 
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

 Gemeenschapscentrum De Muse,  
Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos

 Werkwinkel VDAB 
Arkenvest 40, 1500 Halle

 Technisch Atheneum 
Kluisstraat 1, 1500 Halle

 WCD Den Bleek 
Stationstraat 35, 1750 Lennik

 Cultuurcentrum Coloma 
Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

parkeren Overdag kan je gratis parkeren op parking ‘de Gooikenaar’ (Ninoofsesteen-
weg), op ‘Stroppen’ (Guido Gezellestraat, zijstraat van de Jean Jacminstraat) 
of in de zijstraten van de Jean Jacminstraat. ‘s Avonds kan je gebruik maken 
van de campusparking. 

trein en bus Campus GLTT Halle ligt op 15 minuten wandelafstand van het station Halle. 

fietsenstalling Je fiets kan je kwijt in de fietsenrekken op de oprit aan de zijkant van het 
gebouw. 

drankautomaten Heb je nood aan een drankje? Op het gelijkvloers aan het openleercentrum 
(lokaal V 014) en aan de trap op de 3de verdieping vind je een koffie- en een 
frisdrankautomaat. 

openleercentrum Je kan samenwerken met andere cursisten in het openleercentrum  
(OLC - gelijkvloers lokaal V 014) waar je ook kan gebruik maken van een aantal 
vaste computers met internet. 

info over je Office 365 
account

Bij technische vragen over je Office 365 account en het gebruik van Teams 
krijg je ondersteuning via mail, telefonisch of tijdens bepaalde momenten op 
de campus. Meer info: www.crescendo-cvo.be > voor de cursist  
> info bij jouw Crescendo CVO-account

draadloos internet Als cursist heb je toegang tot het draadloos netwerk van het centrum.  
Naam netwerk: Crescendo CVO 
Paswoord: let_us_in_642!

veelgestelde vragen Heb je nog vragen? Check dan de FAQ op onze website.  
www.crescendo-cvo.be > contact > FAQs
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