’s-Gravenwezel, 12 december 2019

Op zoek naar een nieuwe school?
Vragen over wat je binnenkort wil leren?
Kom langs en krijg een antwoord op al je vragen!
Beste ouder(s), opvoedingsverantwoordelijke(n)
Onze school, SBSO Zonnebos, school voor buitengewoon secundair onderwijs, zet zijn
deuren open voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken.
We nodigen jullie uit voor een nadere kennismaking met onze school tijdens de
INFOAVOND SCHOOLJAAR 2020-2021 op DINSDAG 04 februari 2020.
Dit infomoment gaat door in onze campus te ’s-Gravenwezel, Moerstraat 50.
Het onthaal is voorzien om 18u30. De infosessie start om 19u00.
Tijdens dit infomoment kan u kennis maken met ons aanbod en onze ‘buitengewone’
manier van werken:
 In opleidingsvorm 1
leren we onze leerlingen vaardigheden aan in functie van zelfredzaamheid,
maatschappelijke redzaamheid en begeleid werken.
 In opleidingsvorm 2
bereiden we onze leerlingen voor op tewerkstelling in een omgeving met
ondersteuning: een maatwerkbedrijf, …
 In opleidingsvorm 3
bereiden we onze leerlingen voor op tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu in
volgende beroepsopleidingen:
o Bandenmonteur (duaal)
o Keukenmedewerker
o Logistiek assistent in de gezondheidszorg
o Medewerker fastfood (duaal)
o Medewerker kapper
o Medewerker groen- en tuinbeheer (duaal)
o Medewerker ruwbouw
o Werkplaatsbinnenschrijnwerker
Ons doel is om onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden en ze te
begeleiden zodat ze opgroeien tot gelukkige, positieve en kritische jongeren. Ons
motto luidt dan ook “samen elkaar sterker maken”
Mogen wij u vragen deze brief aan mogelijke geïnteresseerden kenbaar te maken.
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In functie van de organisatie van onze infoavond vragen we om vooraf in te schrijven.
 hetzij telefonisch: 03 680 12 59 of 03 270 93 77
 hetzij via mail orthopedagoog@zonnebos.eu
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 24/01/2019. Indien je na deze datum nog wil
inschrijven, neem je best telefonisch contact.
VERMELD bij inschrijving voor de infoavond DUIDELIJK:
 je naam en het aantal personen,
 voor welke opleidingsvorm je interesse hebt (OV1, OV2, OV3)
Het is niet de bedoeling dat leerlingen meekomen. Voor de leerlingen die volgend
schooljaar (vermoedelijk) georiënteerd worden richting OV3, voorzien we een
INSTAPDAG op dinsdag 18 februari ‘20 en donderdag 20 februari ‘20. U zal hierover
meer informatie krijgen tijdens de infoavond.
Met vriendelijke groeten
Bjorn Vlaminckx
Adjunct-directeur
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