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uw bericht van ons kenmerk   datum 
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Extramurale activiteit dinsdag 22 november 2022 
 

 

Beste ouders 

Beste leerling 

 

Op dinsdag 22 november breng je een bezoek aan de infobeurs ‘Wat na het secundair onderwijs’? 
 
Via een infosessie leer je de structuur van het hoger onderwijs kennen. Op de infomarkt maak je 
kennis met het brede aanbod van opleidingen in Aalst (zowel hoger onderwijs als 
arbeidsmarktgerichte opleidingen). Je kiest ook een van de interactieve inspiratiesessies: 
 

1. Eerste hulp bij studiekeuze 
2. Faalangst, uitstelgedrag en grote pakken studeren 
3. Leren en leven aan een hogeschool: Studenten getuigen 

 
De infosessie over de structuur van het hoger onderwijs en de infomarkt zelf zullen voor ouders of 
individuele leerlingen ook ‘s avonds doorgaan. Inschrijven hiervoor kan op 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-wat-na-het-secundair-onderwijs-
407341438207?aff=ebdsoporgprofile. Jullie ontvingen hierover al een mail. 
  

Praktisch: 

- Je eet je lunch in de klas om 12u30, tijdens het vijfde lesuur. De leerkracht kan de les nog 
afwerken. 

- Het ticket dat je nodig hebt, zal je ontvangen in de loop van het vijfde lesuur. Houd het goed 
bij. 

- Om 12u50 stipt vertrekken we naar Utopia. We worden daar verwacht om 13u. Je 
schoolgerief neem je best mee, dan kan je na de beurs meteen naar huis. 

- We zijn aanwezig op de beurs van 13u tot 15u45. Niemand vertrekt voor dit tijdstip. 
 

Wat breng je mee? een lunch en een drankje. Je hebt geen tijd om overdag iets te kopen. 

 

Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wij hopen dat deze 
activiteit een aangename en leerrijke ervaring vormt. Deze uitstap is gratis.  

 
 
Met vriendelijke groet 
 
Sarah Lindekens Marie-Paule Haegeman 
Leerlingbegeleider Directeur 
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