
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het vierde jaar 

 

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 tinnitus 4e 14-2-20 21-01-2020 
 

Workshop tinnitus vrijdag 14-02-2020 
 
 
Beste ouder, beste leerling 
 
Aangezien het vroegtijdig doof worden/oplopen van gehoorschade door overmatige 
geluidsblootstelling een groot probleem is bij tieners, willen ook wij als school hier extra op inzetten 
en dit in samenwerking met de Artevelde Hogeschool Gent. 
 

Op vrijdag 14 februari 2020 zullen alle vierdejaars een intensieve en interactieve sessie "gehoor en 
bescherming" krijgen van mevr. Sanne Clerckx, lector audiologie. 
 
Tijdens deze sessie komen onder meer volgende zaken aan bod:  

 Werking van het gehoor (korte herhaling) 

 Wat is lawaai? 

 Gevolgen van lawaai 

 Therapie 

 Gehoorbescherming 

 Tips 
 

Praktische afspraken: 
 
Deze sessies zullen doorgaan in de polyvalente zaal op campus Bauwensplein (2

e
 verdieping), 

POLY2. 
 

Groep 1: sessie van 9u tot 11u voor 4 huwe1 + 4 econ 1. De leerlingen gaan met de leerkracht van 
het eerste lesuur (Mevr. Spaens en mevr. De Rick) naar het Bauwensplein. Er is eerst nog les vanaf 
8u25! 
 

Groep 2: sessie van 11u10 tot 13u10 voor 4 huwe 2+4, 4 spwe1+2 en 4 wetn2. Middagpauze van 
13u10 tot 13u50. 
 

Groep 3: sessie van 13u30 tot 15u30 voor 4 econ2+4, 4 Latijn, 4 wetn1. Middagpauze van 12u50 
tot 13u30.  
 

De leerlingen van sessie 2 en 3 zorgen zelf dat zij TIJDIG op het Bauwensplein aanwezig zijn! Voor 
deze groepen is de middagpauze 20 minuten korter. Laatkomers worden gesanctioneerd.  
 
De kostprijs bedraagt 2 euro per leerling en wordt verrekend via het voorschot.  
Wij verwachten van iedereen een positieve, enthousiaste en correcte houding tijdens deze activiteit. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Dorien Selis Marie-Paule Haegeman 
Leerkracht biologie Directeur 


