Beste ouders
Binnenkort verlaat uw kind de basisschool… Dit brengt heel wat vragen met zich mee: wat doet mijn kind
graag, welke talenten heeft mijn kind, wat bestaat er allemaal en hoe kiezen we bewust?
Het Gemeentelijk Technisch Instituut wil samen met u én uw kind op zoek gaan naar de juiste studierichting.
Misschien heeft u gemerkt dat uw kind interesse heeft in technologie, informatica of wetenschap, goed
logisch en probleemoplossend denkt of heel graag knutselt. Misschien is uw kind heel enthousiast over het
bijgewoonde techniekatelier van het GTI.
Het GTI is een school met een duidelijk profiel. Jongeren met een passie voor technologie, informatica of
wetenschap komen hier in een goed uitgeruste, gezonde, veilige en gestructureerde leer- en leefomgeving
terecht. Het studieaanbod varieert van richtingen met abstract denken tot richtingen met praktisch werken,
zodat elke leerling op zijn/haar niveau met het technisch proces kan bezig zijn.
Talenten bloeien open en iedereen wordt omringd met de nodige zorg tijdens de ontwikkeling van kind naar
jongvolwassene.
Het GTI staat gekend als een school met aandacht voor opleiding én opvoeding. De school heeft een stevig
netwerk van stagebedrijven uitgebouwd en laat zich graag adviseren door bedrijven uit de regio. Overal is er
grote nood aan geschoolde technici. De uitdagingen op vlak van klimaat, energie, informatie- en
communicatietechnologie,… zijn groot. Onze leerlingen worden klaargestoomd voor het echte werk.
Jongeren van het GTI hebben zeer uiteenlopende toekomstperspectieven. Ze hebben bv. een uitdagende
carrière in een bedrijf met internationale allure, ze werken binnen de regio als succesvol
(onderhouds)technicus (al dan niet op zelfstandige basis) of ze gaan na het hoger onderwijs aan de slag als
ingenieur of officier. Dagelijks geven ze het beste van zichzelf én gaan ze met plezier naar hun werk.
Neem gerust een kijkje op onze website www.gtibeveren.be of onze facebookpagina om het GTI al wat
beter te leren kennen. Voor een persoonlijke kennismaking nodigen we u van harte uit op volgende
contactmomenten.

INFOAVOND VOOR OUDERS
op dinsdag 14 maart 2017 stipt van 19.30u tot 21.30u
in de eetzaal. Inschrijven hoeft niet.

INSCHRIJVINGSDAG voor 1A, 1AW en 1B
op zaterdag 18 maart 2017 van 10-12u en 14-16u
in de eetzaal.

OPEN SCHOOL
op zondag 7 mei 2017 DOORLOPEND van 10u tot 16u.
U krijgt er informatie, ziet de installaties en kan bijkomende info
vragen. Wij staan u graag te woord!

Wij hopen u te mogen verwelkomen!
De personeelsleden en het directieteam

