
	  

	  

 
	  
	   16	  mei	  	  2016	  
	  
	  Werkplekleren	  	  voor	  7INTER	  –	  Externe	  opleiding	  Opleiding	  module	  
	  "2020	  -‐	  Knoop	  het	  in	  je	  oren"	  op	  24	  mei	  2016	  
	  
	  
Beste	  ouders	  	  
Beste	  leerling	  	  
	  
Op	  Campus	  Redingenhof	  Leuven	  bereiden	  we	  de	  leerlingen	  zo	  goed	  mogelijk	  voor	  op	  
doorstroming	  naar	  de	  arbeidsmarkt	  of	  naar	  het	  hoger	  onderwijs.	  Hiervoor	  stemmen	  we	  de	  
opleidingen	  binnen	  onze	  studierichtingen	  BSO	  zo	  goed	  mogelijk	  af	  op	  de	  vragen	  van	  de	  
bedrijfswereld.	  Daarom	  besteden	  we	  veel	  aandacht	  aan	  het	  project	  'Werkplekleren	  –	  
externe	  opleidingen',	  waarvoor	  we	  samenwerken	  met	  het	  Regionaal	  Technologisch	  Centrum	  
(RTC)	  Vlaams-‐Brabant.	  Werkplekleren	  verzekert	  een	  efficiënte	  opleidingsaanpak	  en	  
overbrugt	  de	  kloof	  tussen	  school	  en	  werk.	  Hierdoor:	  
	  
1.	  verwerven	  de	  leerlingen	  steeds	  nieuwe	  en	  up-‐to-‐date	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Alle	  
talenten	  van	  de	  leerlingen	  worden	  ontwikkeld.	  	  
2.	  worden	  de	  leerlingen	  opgeleid	  tot	  zelfstandige,	  creatieve	  en	  gemotiveerde	  jongeren	  met	  
een	  eigen	  persoonlijkheid	  die	  hun	  weg	  kunnen	  vinden	  in	  de	  huidige	  maatschappij.	  	  
3.	  worden	  techniek	  en	  technologie	  opgewaardeerd	  en	  zijn	  de	  leerlingen	  meer	  gemotiveerd.	  	  
	  
Dit	  leerproces	  start	  op	  school	  en	  wordt	  op	  de	  werkvloer	  in	  de	  realiteit	  gebracht.	  	  
	  
Uw	  dochter/zoon	  volgt	  een	  opleiding	  module	  "2020	  -‐	  Knoop	  het	  in	  je	  oren"	  op	  24	  mei	  2016	  
bij	  vzw	  conform,	  Kuiermansstraat	  25	  in	  1880	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos.	  Wij	  verwachten	  uw	  zoon	  
/dochter	  om	  07.00	  uur	  in	  het	  treinstation	  op	  het	  Martelarenplein	  in	  Leuven	  	  en	  we	  zouden	  
rond	  17.00	  uur	  terug	  zijn	  in	  Leuven	  .	  
	  
De	  verplaatsing	  gebeurt	  met	  de	  trein.	  De	  kostprijs	  hiervan	  bedraagt	  10.60	  euro	  voor	  het	  
trein-‐	  en	  6	  euro	  voor	  het	  busticket.	  Dat	  wordt	  door	  de	  leerling	  zelf	  gekocht.	  Indien	  de	  
leerling	  met	  eigen	  vervoer	  wil	  gaan,	  moet	  hij	  langs	  gaan	  bij	  de	  adjunct-‐directeur	  en	  er	  een	  
toestemming	  in	  laten	  noteren	  .	  
	  
Wij	  rekenen	  op	  uw	  steun	  voor	  dit	  initiatief.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  
	  
	  
	  
T.	  Proesmans	   	   	   	  	   	   	   	   J.-‐P.	  Brusselman	  
Directeur	   	   	   	   	   	   	   Leraar	  Hout	   	   	  
	   	   	   	   	  

 


