Berchem, 23 januari 2020
Studie-informatienamiddag voor 6dejaars
Beste ouders, beste leerlingen
Elk jaar organiseren de CLB’s en het Agentschap voor Onderwijscommunicatie netoverschrijdende
Studie-informatiedagen (SID-in) in de vijf Vlaamse provincies. De doelstelling van de SID-in’s is
om de laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs kennis te laten maken met studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Op die manier worden de leerlingen ondersteund in hun
studie- of beroepskeuze(proces).
Op donderdag 06 februari 2020 bezoeken onze 6dejaars deze beurs in de Antwerp Expo Hal (dit
is het gebouw waar de boekenbeurs plaatsvindt). Tot en met het 5de lesuur (tot 13.45 uur)
gaan de lessen gewoon door. Daarna vertrekken de leerlingen op eigen kracht naar Antwerpen
Expo en zijn om 14.30u ter plaatse.
Hieronder volgen praktische regelingen.
Programma?
13.45 u: Vertrek op eigen kracht naar Antwerp Expo (Jan Van Rijswijcklaan 191)

Indien je de tram neemt:
 neem tram 15 of 7 richting centrum Antwerpen (+- om de 10 min tram)
o tram 15: 13.56 u/14.06 u/ ...
o tram 7: 13.51 u/14.01u/…
o duur van de rit = 7 tot 8 min
o afstappen aan de harmonie (park)
 overstappen op tram 2 richting Hoboken of tram 6 richting Olympiade
o halte aan het houten huisje
o tram 2: 14.14 u/14.24/...
o tram 6: 14.09 u/14.19/...
o duur van de rit = 6 min
o afstappen aan de halte Antwerp Expo
14.30 u: Gelieve je aan te melden bij de begeleidende leerkrachten aan de trappen van de zij-ingang.
Deze zij-ingang is rechts van de hoofdingang (de hoofdingang is vlakbij de tramhalte). Aan de rechterkant van de hoofdingang is een fietsenstalling voor degenen die met de fiets komen. Zorg ervoor dat
je tijdig aanwezig bent!
14.30 u - 16.00u: bezoek aan de beurs
15.45u - 16.00 u: Gelieve je af te melden bij de begeleidende leerkrachten (inkomhal van de zij-ingang).

Vertrek naar huis op eigen kracht.

Hopelijk draagt deze namiddag bij tot het studiekeuzeproces van onze leerlingen.

Met vriendelijke groeten
Het studiekeuzebegeleidingsteam

 Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij 

