
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het 6
de

 leerjaar 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
 
 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   KA/brief SID-IN 2019 15-01-2019 
 

Uitstap naar Gent, SID-in op 17-01-2019 
 
 
Geachte mevrouw 

Geachte heer 

Beste leerling 

 

Op donderdag 17 januari 2019 brengen de leerlingen van het 6de leerjaar een bezoek aan de SID-in Oost-

Vlaanderen 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 19 

januari 2019, van 10 tot 16u (zie ook mail via Smartschool).  

Ter voorbereiding op dit bezoek krijgen de leerlingen op school gedurende één lesuur een infosessie over het 

hoger onderwijs. Daarin wordt aandacht besteed aan de structuur van het hoger onderwijs, studiepunten en 

studierendement, de specifieke termen…. De leerlingen krijgen de brochure 'Wat na het secundair onderwijs?’, 

speciaal ontworpen met het oog op de Studie-InformatieDagen (SID-ins).  

Tijdens een tweede lesuur krijgen de leerlingen van de poolleerkrachten extra informatie over de opleidingen 

die aansluiten op hun studierichting. Hebben ze voldoende informatie, dan kunnen ze nog bij een andere 

poolleerkracht terecht. Met verwijzingen naar de website www.onderwijskiezer.be en de belangstellingstest I-

Prefer proberen we hen te begeleiden bij het kiezen van een studierichting die bij hen past.  

Het is uiteraard de bedoeling dat de leerlingen na deze initiatieven zelf verder op zoek gaan en zich 

informeren. 

De leerlingen brengen mee: 

- de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?’. Dit is een handige leidraad doorheen de standen van 

de hogescholen en universiteiten. 

- lunch 

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. 

http://www.onderwijskiezer.be/


 

Praktische regeling voor donderdag 17 januari 

 

1
ste

 lesuur Gewoon les 

2
de

 lesuur Uiteenzetting over hoger onderwijs Mevrouw Renier en mevrouw Lindekens 

3
de

 lesuur Poolleerkracht economie Mevrouw Scheerlinck  

 Poolleerkracht humane wetenschappen Mevrouw Kiekens 

 Poolleerkracht moderne talen Mevrouw Verstraete 

 Poolleerkracht sport Mevrouw Veldeman 

 Poolleerkracht wetenschappen Mevrouw Selis 

 Poolleerkracht wiskunde Mevrouw Nagels 

4
de 

lesuur Gewoon les 

5
de

 lesuur 12u: verzamelen op speelplaats en vertrek naar SID-in 

middag + 6
de

 lesuur Aanwezig op SID-in (13u-14u30) 

7
de

 lesuur 15u30: terug op school 

 

We hopen dat deze activiteiten voor alle leerlingen aangename en leerrijke ervaringen worden. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Sarah Lindekens Marie-Paule Haegeman 
Studiecoach Directeur 


