februari 2018

Aan de ouders van de leerlingen
van het vijfde en het zesde leerjaar

Informatieavond voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar en hun ouders

Geachte ouders
Beste leerling

De leerlingen zijn in het lager onderwijs al een heel eind opgeschoten en waarschijnlijk
denken jullie al na over de stap naar het secundair onderwijs. Een nieuwe omgeving,
nieuwe leerkrachten en nieuwe gewoontes horen onvermijdelijk bij zo’n overstap. Daarom
is het belangrijk dat de schoolkeuze goed overwogen wordt.
We willen onze school, BimSem (voluit het Berthoutinstituut – Klein Seminarie), graag aan u
voorstellen en nodigen u daarom uit op onze infoavond die plaatsvindt op dinsdag 6 maart
2018 om 19.30 uur in de school, Bleekstraat 3, Mechelen.
Op deze informatieavond wordt aan de ouders de structuur van het secundair onderwijs
kort voorgesteld en leert u BimSem en zijn ruime studieaanbod beter kennen. Daarnaast
gaan we dieper in op ons opvoedingsproject, op de manier waarop we de overgang van het
lager naar het secundair onderwijs aanpakken en geven we u enkele tips om de studiekeuze
van uw zoon of dochter mee te helpen begeleiden. Verder stellen we enkele belangrijke
vakken (wiskunde, Frans, Nederlands en Latijn) aan u voor. Tot slot geven we ook uitleg
over de inschrijvingsprocedure. BimSem werkt immers met een callcenter. De school wil uw
kind zijn toekomst op de beste wijze laten voorbereiden in een omgeving waarin het zich
goed kan voelen. De aanwezige kinderen krijgen voor een groot deel dezelfde informatie,
maar in een aan hun leeftijd aangepast programma.
Om organisatorische redenen vragen we u om te laten weten of u aanwezig zult zijn en met
hoeveel volwassenen en kinderen u komt. Dat kan via volgend e-mailadres:
infoavond@bimsem.be.
Op woensdag 21 maart 2018 om 19.30 u. organiseren we een kort infomoment waarop
enkel uitleg wordt gegeven over de inschrijvingsprocedure en de werking van het
callcenter. Dit infomoment is bedoeld voor ouders die de uitgebreide infoavond vorig jaar
al gevolgd hebben. Voor deze avond hoeft u niet vooraf in te schrijven.
Er is geen parkeergelegenheid op de speelplaats voorzien. U kunt parkeren op de parking
Zandpoortvest (gratis vanaf 19.00 uur). Uw fiets kunt u uiteraard wel op school kwijt.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten

De directie van BimSem

