Maak kennis met de studierichtingen in de 2e graad van het GTI!
Open schooldag 6 mei (rondleiding & initiatielessen) & infoavond 15 mei

Geachte ouders
Beste leerling

Een geschikte studierichting kiezen bij de overgang van de eerste naar de tweede graad is niet vanzelfsprekend.
Het is enorm belangrijk om juist in te schatten of een gekozen studierichting wel overeenstemt met de eigen
interesses en capaciteiten.
Is de fascinatie voor wetenschap en/of technologie groot? Dan biedt het GTI in de tweede en derde graad heel
wat boeiende studierichtingen voor jongens én meisjes aan. Je kan kiezen voor:
- een doorstroomrichting: je bekijkt wetenschap en technologie door een eerder theoretische bril, zodat je
perfect voorbereid bent op hogere studies (bachelor, master)
- een finaliteitsrichting: na het 6e jaar heb je voldoende praktijkervaring om direct in het beroepsleven te
stappen, maar verdere specialisatie is uiteraard ook mogelijk (specialisatiejaar, Se-n-Se, bachelor)
Het GTI organiseert voor leerlingen en ouders een rondleiding tijdens onze open schooldag, op zondag 6 mei
tussen 10 en 11.30 uur. We bezoeken verschillende vaklokalen, waar leerkrachten de verschillende
studierichtingen toelichten en leerlingen demonstraties geven. De school is doorlopend open tot 16 uur, zodat u
daarna uitgebreid verder kan kennismaken met het GTI.
Tijdens de open schooldag richten wij verschillende initiatiemomenten voor elektriciteit, hout, industriële
wetenschappen en mechanica in, zodat leerlingen even ondergedompeld worden in de wereld van wetenschap
en techniek. De leerlingen maken samen met leerkrachten en enkele leerlingen van de 3e graad kennis met de
theorie en praktijk. Bij twijfel rond studiekeuze kan er bij verschillende sessies aangesloten worden. De sessies
duren een uur tot anderhalf uur.
Wij nodigen u ook allen vriendelijk uit op onze infoavond ‘Op stap naar de 2e graad’ van dinsdag 15 mei (19.30
u.). U krijgt informatie over een specifieke richting naar keuze.
- groep 1: Basismechanica - BSO
- groep 2: Elektriciteit-Elektronica & Elektrotechnieken - TSO
- groep 3: Elektrische Installaties - BSO

- groep 4: Elektromechanica & Mechanische Technieken - TSO
- groep 5: Hout (BSO)
- groep 6: Industriële Wetenschappen (TSO)

U kan rechtstreeks inschrijven via mail (karolien.voet@beveren.be). Wij hopen van harte u te mogen begroeten
op deze infosessies!
Christine Declerck (BSO)
Karolien Voet (TSO)

Joost Deckers

Pascal De Rop

adjunct-directeur

directeur

coördinatoren
strookje bezorgen aan GTI Beveren, Europalaan 1, 9120 Beveren of mailen naar karolien.voet@beveren.be

Naam: _______________________________

Huidige school & studierichting: __________________________

 Rondleiding open schooldag: zondag 6 mei (10-11.30 u.; school is doorlopend open tot 16 u.)
O Wij nemen met ___ personen deel aan de rondleiding BSO of TSO (schrappen wat niet past, a.u.b.).
 Initiatiemomenten elektriciteit – hout – industriële wetenschappen – mechanica: zondag 6 mei
O Sessie 1: 11.30 u.: keuze ELE (TSO/BSO) – HOUT (BSO) – IW (TSO) – MEC (TSO/BSO) (schrappen wat niet past, a.u.b.)
O Sessie 2: 13.30 u.: keuze ELE (TSO/BSO) – HOUT (BSO) – IW (TSO) – MEC (TSO/BSO) (schrappen wat niet past, a.u.b.)
 Infoavond ‘Op stap naar de 2e graad’: dinsdag 15 mei (19.30 u.)
O Wij nemen met ___ personen deel (groep ____).
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