
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het 6de 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 2020 23-01-2020 
 
Uitstap naar Gent, SID-in op 31-01-2020 
 
 
Geachte mevrouw 

Geachte heer 

Beste leerling 

 

Op vrijdag 31 januari 2020 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 1 februari 

2020, van 10 tot 16u (zie ook mail via Smartschool of https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb-brief-voor-ouders.).  

De leerlingen moeten zich vooraf registreren om een QR-code te krijgen. De code is hun toegangsbewijs, 

dat ook zal gescand worden als ze informatie vragen aan een stand. Registreren gebeurt op 

https://www.registratiesidin.be/sidins/Leerlingen/open/b91c967a-378b-4ac1-a77c-53f7e45e06ec, ten laatste op 

woensdag 29/01.  

 

De leerlingen brengen mee: lunchpakket 

De prijs bedraagt € 8,5 (busvervoer) en wordt verrekend via het voorschot.  

 

 

 

Als voorbereiding op dit bezoek krijgen de leerlingen op dinsdag 28/01 twee workshops: 

11u10-12u50: Studeren in het hoger onderwijs 

De leerlingen maken tijdens deze infosessie kennis met wat het betekent om te studeren in het hoger 
onderwijs. Begrippen als bachelor, master, het creditsysteem, schakelprogramma's, leerkrediet, 
semestersysteem, lessenroosters en lesvormen komen uitgebreid aan bod. 
 

13u50-15u30: Leren studeren 

Studenten staan voor heel wat uitdagingen bij de start in het hoger onderwijs. Een van die uitdagingen 
is een evenwicht vinden tussen studeertijd en vrije tijd; een andere is het verwerken van grote 
pakketten leerstof. Tijdens deze sessie krijgen de leerlingen tips en tricks hierrond. 

 

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

Ze kunnen hiervoor gebruikmaken van het talentenportfolio (werd via Smartschool doorgestuurd), waarin alle 

informatie werd verzameld (openlesdagen, onderwijskiezer, tests…). Uiteraard kunnen ze voor advies ook 

terecht bij hun poolleerkrachten of bij de klasleraar/leerlingbegeleider. 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb-brief-voor-ouders
https://www.registratiesidin.be/sidins/Leerlingen/open/b91c967a-378b-4ac1-a77c-53f7e45e06ec


Praktische regeling voor dinsdag 28 januari 
 

 

1ste-3de 
lesuur 

Gewoon les 

4de-5de lesuur Studeren in het hoger onderwijs Groep 1  

6HUWE1 + 6HUWE2 

(32 leerlingen) 

Lokaal B17 

Begeleiders: mevr. De Pauw en 
mevr. Kiekens 

Groep 2 

6SPWE1 + 6MTWE  

(27 leerlingen) 

Lokaal B23 

Begeleiders: mevr. Maes, mevr. 
Presiaux en mevr. De Meyer 

Groep 3 

6SPWE2 + 6ECMT + 
6ECWE + 6ECWI + 
6LAWI + 6WEWI 

(26 leerlingen) 

Lokaal B15 

Begeleiders: meneer Vancolen en 
mevrouw Nagels 

6de-7de lesuur Leren studeren 

 

Groep 1: zie boven Lokaal B15 

Begeleiders: mevr. D’Haeseleer 

Groep 2: zie boven Lokaal B26 

Begeleiders: mr. Nijs 

Groep 3: zie boven Lokaal B25 

Begeleider: mevr. Arijs 

 

Praktische regeling voor vrijdag 31 januari 

 

4de lesuur Gewoon les 

5de lesuur 12u: verzamelen in POLY2 (6SPWE1 en 6WEWI komen zo snel mogelijk van de 
Graanmarkt en mogen al opstappen in de bus op het Stationsplein) en vertrek naar 
SID-in 

middag + 6de 
lesuur 

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

7de lesuur 15u30: terug op school, afhankelijk van het verkeer 

 

 
We hopen dat deze activiteiten voor alle leerlingen aangename en leerrijke ervaringen worden. 
 
De deelname aan extra-murosactiviteiten is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden 

afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 

 

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Sarah Lindekens Marie-Paule Haegeman 
Leerlingbegeleider Directeur 


