Brugge, 23 september 2019
Aan de ouders van het zesde leerjaar

Geachte ouders,

Binnenkort zetten de leerlingen van het zesde leerjaar de stap naar het secundair onderwijs. Deze stap is
belangrijk en het is dan ook niet overbodig om zich terzake ruim te informeren.
Op donderdag 24 oktober 2019, om 20.00 u. organiseren de zes basisscholen van de scholengemeenschap
‘Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge’ een informatieavond voor de ouders van het zesde leerjaar.
An Dermout van het CLB geeft informatie over de structuur van het secundair onderwijs en over de
overgangsmodaliteiten van de basis- naar de middelbare school. Zij geeft toelichting bij het lessenpakket voor
de leerlingen.
We geven informatie over het BASO-project (begeleiding van de overgang van basis naar secundair) en het
advies voor de studiekeuze.
Er is gelegenheid tot vraagstelling.
De avond gaat door in het auditorium van VIVES, campus Brugge, Xaverianenstraat 10 te 8200 SintMichiels. U kunt gemakkelijk parkeren op de parking van de campus. U kunt de campus oprijden via de
rotonde Koningin Astridlaan / Expresweg. Rij richting Koningin Astridlaan / kerk Sint-Michiels en sla
onmiddellijk rechtsaf, nog voor het eerste flatgebouw.
Inschrijven kan via deze link: inschrijven voor de infoavond

In de hoop u dan te mogen ontmoeten, groeten wij u

Met oprechte hoogachting,

Dries De Rycke
Kris Koelman

Anne Dierickx
Marc Slosse
Christophe Vanpoucke

Michel Goeman
Marleen Baes

P.S. Begin 2020 zullen de middelbare scholen van ons bestuur (O.-L-.V.-Hemelvaartinstituut Doornstraat ASO & BSO op 27
januari, VHSI Spoorwegstraat 14 op 30 januari, Sint-Lodewijkscollege Magdalenastraat 30 op 3 februari en Immaculata
Secundair Veldstraat 2 op 18 februari 2020) aparte infoavonden organiseren waar het specifiek zal gaan over de
pedagogische aanpak en de studierichtingen die in de betrokken school worden aangeboden. De infodag van die secundaire
scholen gaat door op zaterdag 25 april 2020. Het BuSo Ravelijn (Barrièrestraat 4a) kan enkel op afspraak bezocht worden.
Meer info over deze middelbare scholen vindt u op www.scholengroep-sint-lodewijk.be
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