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Uitstap naar Gent, SID-in op 19-01-2018

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling

Op vrijdag 19 januari 2018 brengen de leerlingen van het 6de leerjaar een bezoek aan de SID-in OostVlaanderen in Flanders Expo Gent. De SID-in is een beurs waarop alle hogescholen, universiteiten en diverse
overheidsdiensten zich voorstellen. Onze laatstejaarsleerlingen kunnen er informatie verzamelen over de
studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Ook u als ouder kan er terecht, op zaterdag 20
januari 2018, van 10 tot 16u.
Ter voorbereiding op dit bezoek krijgen de leerlingen gedurende één lesuur een infosessie van het CLB (zie
schema hieronder). Met verwijzingen naar de website www.onderwijskiezer.be en de belangstellingstest IPrefer, probeert de CLB-medewerker de leerlingen te begeleiden bij het kiezen van een studierichting die bij
hen past. Tijdens deze infosessie krijgen de leerlingen ook de brochure 'Wat na het secundair onderwijs?'.
Deze brochure is speciaal ontworpen met het oog op de Studie-informatiedagen (SID-ins).
De leerlingen kregen tijdens de week van 8 januari ook uitleg over studiekeuze van één van hun
poolleerkrachten. In een uiteenzetting over studeren na het secundair onderwijs wordt aandacht besteed aan
de structuur van het hoger onderwijs, de specifieke termen, de verschillende studierichtingen aansluitend bij de
poolvakken….
Het is uiteraard de bedoeling dat de leerlingen na deze initiatieven zelf verder op zoek gaan en zich
informeren.

Praktische regeling SID-in (vrijdag 19 januari):
Het eerste lesuur gaat gewoon door, maar eindigt vroeger, zodat we om 09:00 kunnen verzamelen op de
speelplaats. We nemen de bus naar Flanders Expo Gent en zijn aanwezig op de SID-in van 10:00 tot 11:30.

De leerlingen brengen mee:
De brochure ‘Wat na het secundair onderwijs’, die ze krijgen van het CLB (zie ook
http://www.ond.vlaanderen.be/sidin/). Dit is een handige leidraad doorheen de standen van de hogescholen en
universiteiten.
De prijs bedraagt € 8,50 (busvervoer) en wordt verrekend via het voorschot.
De deelname aan extra-murosactiviteiten is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden
afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling.

Praktische regeling voorbereiding SID-in (dinsdag 16 januari) door mevr. Mussche (CLB)
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ECMT - HUWE

Totaal: 24 leerlingen
Begeleider: mr. Vancolen
Lokaal 100 + iPads (28)
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6 ECWI- LAWI – SPWE - LAWE

Totaal: 21 leerlingen
Begeleider: mevrouw Verstraete
Lokaal 122 + iPads (28)

Totaal: 29 leerlingen
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ECWE – MTWE - WEWI

Begeleider: mevrouw De Vlaeminck (28)
Lokaal 133 + iPads (28)

We hopen dat deze activiteiten voor alle leerlingen aangename en leerrijke ervaringen worden.

Met vriendelijke groeten

Sarah Lindekens
Studiecoach

Marie-Paule Haegeman
Directeur

