Avelgem, april 2021
Beste ouder(s)
Beste leerlingen
Aangezien de huidige maatregelen het niet mogelijk maken om als school fysieke open dagen te
organiseren, voorzien wij in alternatieven. Het spreekt voor zich dat de overgang naar het eerste
middelbaar heel wat vragen met zich meebrengt. Hoe ziet de school eruit? Welke studierichtingen
kan ik kiezen? Van wie zal ik les krijgen? Welke vakken zal ik hebben? … Om een antwoord op al
deze vragen te bieden, maken wij het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijke
rondleiding op onze school. Een leerkracht is hierbij jouw gids.
Daarnaast organiseren we op zondag 9 mei tussen 14.00 uur en 17.00 uur een digitale Meet & Greet
waarbij je een online-gesprek kan voeren met een leerkracht naar keuze.

Rondleiding op afspraak
Vanaf zaterdag 8 mei tot einde schooljaar organiseren wij rondleidingen op afspraak. Tijdens deze
rondleiding krijg je een antwoord op al jouw vragen en gidst een leerkracht jou doorheen onze
campus.
Dit bezoek is onderworpen aan een aantal strenge voorwaarden:
● De rondleiding gaat buiten de schooluren door.
● Er wordt een individuele afspraak gemaakt.
● Er mogen maximaal 3 personen van een gezin aanwezig zijn.
● Iedereen bewaart de nodige afstand en draagt een mondmasker.
Mogelijke tijdstippen:
● Op maandagen tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
● Op dinsdagen tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
● Op woensdagen tussen 13.00 uur en 18.00 uur.
● Op donderdagen tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
● Op vrijdagen tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
● Op zaterdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
Uitzonderlijk
● Op zaterdag 8 mei tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
● Op zondag 9 mei tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Wens je een afspraak?
Vul het aanvraagformulier in via volgende link: Aanvraagformulier rondleiding
Een collega zal jou nadien persoonlijk contacteren om de afspraak te bevestigen.
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Digitale Meet & Greet
Op zondag 9 mei tussen 14.00 en 17.00 uur zitten onze leerkrachten online om een antwoord te
geven op al jouw vragen. Wil jij een persoonlijk en digitaal gesprek met één van onze leerkrachten
of leerlingbegeleiders, lees dan zeker onderstaande tekst.

Hoe verloopt deze Meet & Greet?
● Surf op zondag 9 mei tussen 14.00 uur en 17.00 uur naar onze website.
● www.go-atheneumavelgem.be
aan de rechterkant van jouw scherm.
● Klik op de knop
● Vul jouw gegevens in en klik op ‘Start Chat’
● Een collega zal jou daarna verder helpen.

Portaalsite voor leerlingen zesde leerjaar
Ontdek onze nieuwe portaalsite voor leerlingen uit het zesde leerjaar - Portaalsite zesdejaars
Op onze website vind je steeds het laatste nieuws over onze school. We bieden er jullie een
overzicht van ons studieaanbod met gedetailleerde info. Daarnaast lichten we ook heel wat
praktische zaken toe. Ook de infobrochure kunnen jullie er downloaden.
Wil nog extra info? Aarzel dan niet onze school te contacteren. Onze gegevens vind je onderaan
deze brief.

Inschrijven?
Staat jouw keuze reeds vast en wil je alvast jouw plaatsje voor volgend schooljaar vastleggen, dan
kan je vanaf nu ook digitaal inschrijven via onze website. Digitaal inschrijven.

www.go-atheneumavelgem.be

Facebook Atheneum Avelgem

Alvast tot gauw.
Het schoolteam van GO! atheneum Avelgem
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