KONINKLIJK ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
Tel:02/241.31.08
E-mail:info@kahiel.be

Schaarbeek, 27/04/2019

Aan de ouders van de leerlingen van 2AA, 2AB, 2AC, 2AD

Betreft:Intra Muros activiteit in klasverband o.l.v. J. Robinet

Activiteit: OLB-dag (Onderwijsloopbaanbegeleiding)
Datum: 3/05/2019
Plaats: KA Emanuel Hiel

Deze dag helpt de leerlingen bij het maken van een studiekeuze naar het 3de middelbaar. Bij
het kiezen van een goede studierichting moet u rekening houden met waar uw zoon of dochter
goed in is en wat uw zoon of dochter interessant vindt.

Op vrijdag 3 mei krijgen de leerlingen informatie over de richtingen die KA Hiel aanbiedt in
het 3de middelbaar. Later zal ook nog informatie komen over de richtingen op andere scholen.

Hebt u zelf nog vragen over de studiekeuze van uw zoon of dochter? U kan hiervoor steeds
bij de klastitularis terecht of bij de leerlingenbegeleiding(Mevr. Eggers of Mevr. Vander Elst)
U bent altijd welkom met vragen!! De leerlingen zullen die dag ook een vragenlijst krijgen die
ze samen met u moeten invullen. Dit wordt achteraf in de klas besproken.

Praktische invulling van de dag:
De leerlingen worden om 8u20 in de refter verwacht. Daar zullen ze in groepen worden
verdeeld. Zij krijgen die dag een ander lessenrooster met andere leerkrachten. Op de
keerzijde vindt u dit lessenrooster terug.
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De dag eindigt om 15u00

Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende
eindtermen en deelname is dus verplicht. Evaluatie van de bereikte eindtermen wordt
meegeteld bij het dagelijks werk of examencijfer op het rapport.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens de uitstap en tijdens de
verplaatsing heen en terug, ongeacht of de uitstap binnen of buiten de schooluren
valt.

Met de meeste achting

Martin Lamouris
Directeur

Uitstap:

OLB-dag

op

……3

/

……5

/

201…9

Ondergetekende, ................................................................................(naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .............................................................................. (naam leerling)
uit klas: ...............................................................................................................................................



neemt kennis van de bovenvermelde activiteit
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is

Datum: ........................................................
.............................................. Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan de klastitularis

