
	  

	  

 
 
 

9	  januari	  2017	  
	  
	  
Bezoek	  SID-‐in	  voor	  6ASO	  
	  
Beste	  ouder	  	  
Beste	  leerling	  	  
	  
Wat	  na	  het	  secundair	  onderwijs?	  Het	  CLB	  bereidde	  onze	  leerlingen	  al	  klassikaal	  
voor	  op	  hun	  leven	  na	  Campus	  Redingenhof.	  Deze	  week	  krijgen	  ze	  nog	  meer	  
informatie	  op	  maat.	  Op	  vrijdag	  13	  januari	  2016	  bezoeken	  we	  de	  SID-‐in	  (studie-‐
informatiedagen)	  in	  Haasrode.	  Daar	  krijgen	  we	  een	  volledig	  overzicht	  van	  het	  
studieaanbod	  in	  Vlaanderen.	  Indien	  de	  leerlingen	  zich	  nog	  wat	  meer	  willen	  
voorbereiden	  kunnen	  zij	  alle	  informatie	  en	  testen	  (interesse,	  vaardigheden,	  
competenties,	  kennis,…)	  terugvinden	  in	  onze	  map	  op	  smartschool	  ‘Wat	  na	  
secundair?’.	  Wij	  verwijzen	  ook	  graag	  door	  naar	  de	  site	  www.onderwijskiezer.be.	  
	  
Onze	  leerlingen	  worden	  ten	  laatste	  om	  13.45u	  stipt	  aan	  de	  Brabanthal	  verwacht.	  
Ze	  melden	  zich	  aan	  bij	  de	  leraar	  of	  de	  opvoeder.	  Daarna	  bezoeken	  ze	  zelfstandig	  
de	  beurs	  tot	  15.25u.	  De	  leerlingen	  melden	  zich	  terug	  bij	  de	  leerkracht	  voor	  ze	  
naar	  buiten	  gaan.	  Nadien	  mogen	  de	  leerlingen	  rechtstreeks	  naar	  huis.	  
	  
De	  verplaatsing	  naar	  en	  van	  Haasrode	  gebeurt	  zelfstandig.	  Tijdens	  weekdagen	  
vertrekken	  bus	  4	  en	  bus	  630	  vanuit	  Leuven	  station	  elke	  30	  minuten	  naar	  de	  
Brabanthal	  (industriepark	  Haasrode).	  	  Vanaf	  de	  Brabanthal	  vertrekken	  geregeld	  
bussen	  naar	  Leuven	  station.	  Reken	  op	  een	  reistijd	  van	  50	  minuten	  tot	  aan	  
Campus	  Redingenhof.	  Meer	  info	  vind	  je	  op	  www.delijn.be.	  Met	  de	  fiets	  doe	  je	  er	  
ongeveer	  20	  minuten	  over.	  We	  hopen	  dat	  het	  voor	  iedereen	  een	  boeiende	  en	  
informatieve	  beurs	  wordt.	  	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  	  
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