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Proeflesjes

Op 11 maart laten we de leerlingen van het 6de 
leerjaar graag kennismaken met de verschillende 
focussen waaruit ze een keuze kunnen maken in 
het eerste middelbaar.

We bieden op verschillende tijdstippen 
meerdere proeflessen aan. 

Focus wiskunde-wetenschappen: 11 u. – 14 u. – 15 u. 
Focus moderne talen: 11 u. – 14 u. – 15 u. 
Focus Latijn: 10 u. – 13 u. – 15 u. 
Focus sociale vorming: 10 u. – 13 u. – 16 u. 
Focus economie: 10 u. – 13 u. – 16 u. 

Een proeflesje duurt ongeveer 40 minuten en na 
de proefles krijgen de leerlingen ook nog een kor-
te rondleiding. Indien gewenst, krijgen de ouders 
een uitgebreide rondleiding tijdens de proeflessen.

Let wel op: reservatie is noodzakelijk, aangezien 
we kleine groepjes willen maken.

          11 maart 
2023     



Onthaaldag 
09.30 u. - 12.00 u. 
13.00 u. - 17.00 u. 

Proeflesjes
Rondleidingen 

Persoonlijk gesprek 

ALGEMENE INFO voor ouders

De directie geeft een presentatie om 9.30 u. en  om 11.00 
u. waarbij de visie en het aanbod van de middenschool 
worden toegelicht. U ontdekt de troeven van de apar-
te middenschool evenals de mogelijke studierichtingen 
vanaf het 3de jaar in het college.

PROEFLESJES voor leerlingen

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

ludieke rondleiding voor de leerlingen. 

DOORLOPEND - persoonlijk gesprek

Doorlopend is er een mogelijkheid tot gesprek met de 
directie en/ of de zorgcoördinator. Reservatie is steeds 
noodzakelijk. (zie QR-code) 

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. 

          11 maart 
2023     

12 mei 
2023

Onthaalavond
Mogelijkheid tot rondleiding of 

persoonlijk gesprek met 
directie en 

zorgcoördinator. 

Maak een afspraak via de QR-code. 

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.

Rondleidingen op afspraak. 
Aangezien het op een onthaaldag soms vrij druk is, 
voorzien we op 22 april de gelegenheid om de school 
te verkennen via een rondleiding. Het is die dag ook 
mogelijk een persoonlijk gesprek aan te vragen met 
de directie en/of de zorgleerkracht voor specifieke 
zorgen of leerproblemen. Reservatie is noodzakelijk.

22 april 2023
10.00 u. tot 17.00 u.


