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Infoavond hoger onderwijs

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding organiseert onze school een infoavond hoger onderwijs op
donderdag 8 maart 2018.
Van 19u tot 20u15, krijgen onze leerlingen de kans om kennis te maken met het curriculum en de cursussen
van de studierichtingen die ze in het hoger onderwijs overwegen. Op basis van de keuzes die de laatstejaars
hebben opgegeven, hebben wij oud-leerlingen uitgenodigd die hen alles komen vertellen over hun eigen
ervaringen met verder studeren. Zij zullen onze leerlingen op een heel praktische manier – de cursussen bij
de hand – informeren over wat hun studierichting in het hoger onderwijs inhoudt.
Wij zijn ervan overtuigd dat ook u als ouder graag betrokken wil zijn bij de hogere studies van uw kind, maar
dat u misschien met veel vragen zit. Om daarop een antwoord te geven, organiseren wij op hetzelfde
moment (om 19u) voor u een uiteenzetting over de nieuwe structuur van het hoger onderwijs, het systeem
van het leerkrediet en het kostenplaatje van hogere studies, gegeven door Linda Willems, diensthoofd
studieadvies.
Na afloop praten we informeel na tijdens een receptie.
Alle laatstejaarsleerlingen zijn verplicht aanwezig.
Wij hopen dat u onze initiatieven apprecieert en dat wij u talrijk mogen verwelkomen op onze infoavond. Om
ons toe te laten de avond vlot te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk om onderstaand strookje in te vullen
en terug te bezorgen op het leerlingensecretariaat tegen maandag 05-03-2018.
Met vriendelijke groeten

Sarah Lindekens
Nancy Renier
Coördinatoren

Marie-Paule Haegeman
Directeur

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………….
ouder van ……………………………………………………………..…….. (klas: ………………….) zal
aanwezig zijn voor de uiteenzetting over hoger onderwijs op donderdag 8 maart om 19u.
Handtekening ……………………………………..

