17 maart om 19.30 u.
20 april om 19.30 u.

Digitaal
infomoment

Binnenkort maakt je zoon of dochter de overstap
naar het secundair onderwijs. Dat is een grote stap
in de ontwikkeling van je kind. Door de modernisering van het secundair onderwijs (gestart op 1
september 2019) is er wel een en ander veranderd
in vergelijking met vroeger. Om een optimale keuze te maken voor een school en een richting, is
het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Zo
wordt deze nieuwe start voor je zoon of dochter
een heel positief gebeuren.
Omdat we ons tijdens de fysieke onthaaldagen willen focussen op rondleidingen en proeflesjes, nodigen we je graag uit
op ons digitaal infomoment voor ouders.
We leggen dan ook graag onze pedagogische visie
uit en geven toelichting bij ons concrete aanbod.
Deze digitale info wordt gegeven door de campusdirecteur Mieke Bothuyne en de directeur middenschool Debbie Baert.
Om alles vlot te laten verlopen vragen we om
via de website te reserveren of via onderstaande
QR-code.
Kan je er niet bij zijn, geen nood. We voorzien nadien een pdf-versie van de gebruikte powerpoint.
www.sjb-avelgem.be

Sint-Paulusschool

campus Sint-Jan
Berchmans
Kasteelstraat 12, 8580 Avelgem
Leopoldstraat 19, 8580 Avelgem
tel. 056 64 42 12
info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu
sintpaulus.eu

19 maart
23 april

Onthaaldagen
09.00 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 17.00 u.

Proeflesjes
Rondleidingen
Persoonlijk gesprek

23 maart 13.00 u tot 20.00 u.
27 april 13.00 u tot 20.00 u.

Zorgdagen
Aangezien het op een onthaaldag soms vrij druk is, voorzien we aparte momenten voor info over onze B-stroom
of voor een persoonlijk gesprek wanneer er specifieke
zorgen of leerproblemen zijn.

PROEFLESJES

Onthaalavond

Tijdens de proefles voor de leerlingen voorzien we een
rondleiding voor de ouders. Na de proefles is er een ludieke rondleiding voor de leerlingen.

20 mei

DOORLOPEND
Doorlopend is er een mogelijkheid tot gesprek met de
directie en/ of de zorgcoördinator.

Alle info over de timing van de
proeflessen en de rondleidingen kan u
vinden op www.sjb-avelgem.be
of via onderstaande QR-code.
U kan hier meteen ook online reserveren.

Mogelijkheid tot rondleiding of
persoonlijk gesprek met
directie en
zorgcoördinator.
Neem contact op voor een afspraak.

debbie.baert@sgsintpaulus.eu

Wij maken graag tijd vrij voor u en uw zoon/ dochter en
ontvangen u dan persoonlijk op onze campus.
Maak een afspraak via onze website
www.sjb-avelgem.be of via de onderstaande QR-code.

