8 januari 2019

Natuurwetenschappen voor 5 INFO en 5 EM

Beste ouder
Beste leerling

Zoals jullie wellicht weten is er vanaf dit schooljaar het nieuwe vak natuurwetenschappen
geprogrammeerd. De onderwerpen die behandeld worden binnen dit vak zijn de voortplanting,
erfelijkheidsleer en de evolutie. Dit nieuwe vak van één uur per week wordt enkel onderwezen in het
5de jaar. Het vak staat niet op het uurrooster omdat het niet op weekbasis wordt georganiseerd maar
in projectdagen.
Wij organiseren 3 projectdagen. Dit zijn hele lesdagen van 8.30 uur tot 16.15 uur, waarop jullie
aanwezigheid vereist is aangezien elke dag een evaluatiemoment is.
- vrijdag 18 januari 2019
- maandag 11 februari 2019
- woensdag 3 april 2019 (uitstap Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel).
De evaluatie gebeurt permanent en er volgt een toets na elke evaluatiedag. De punten worden
ingegeven in de periode PE3.

We rekenen op jullie inzet en enthousiasme.
Met vriendelijke groeten

T. Proesmans
Directeur

E. Adriaens
Pedagogisch directeur

I. Desmet
leraar natuurwetenschappen

8 januari 2019

Organisatie vak Natuurwetenschappen voor 5 Handel

Beste ouder
Beste leerling

Zoals jullie wellicht weten is er vanaf dit schooljaar het nieuwe vak natuurwetenschappen
geprogrammeerd. De onderwerpen die behandeld worden binnen dit vak zijn de voortplanting,
erfelijkheidsleer en de evolutie. Dit nieuwe vak van één uur per week wordt enkel onderwezen in het
5de jaar. Het vak staat niet op het uurrooster omdat het niet op weekbasis wordt georganiseerd maar
in projectdagen.
Wij organiseren 3 projectdagen. Dit zijn hele lesdagen van 8.30 uur tot 16.15 uur, waarop jullie
aanwezigheid vereist is aangezien elke dag een evaluatiemoment is.
- maandag 21 januari 2019
- vrijdag 8 februari 2019
- woensdag 8 mei 2019 (uitstap Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel).
De evaluatie gebeurt permanent en er volgt een toets na elke evaluatiedag. De punten worden
ingegeven in de periode PE3.

We rekenen op jullie inzet en enthousiasme.
Met vriendelijke groeten

T. Proesmans
Directeur

E. Adriaens
Pedagogisch directeur

I. Desmet
leraar natuurwetenschappen

1 februari 2018

Organisatie vak Natuurwetenschappen voor 5 Toerisme en 5 TS

Beste ouder
Beste leerling

Zoals jullie wellicht weten is er vanaf dit schooljaar het nieuwe vak natuurwetenschappen
geprogrammeerd. De onderwerpen die behandeld worden binnen dit vak zijn de voortplanting,
erfelijkheidsleer en de evolutie. Dit nieuwe vak van één uur per week wordt enkel onderwezen in het
5de jaar. Het vak staat niet op het uurrooster omdat het niet op weekbasis wordt georganiseerd maar
in projectdagen.
Wij organiseren 3 projectdagen. Dit zijn hele lesdagen van 8.30 uur tot 16.15 uur, waarop jullie
aanwezigheid vereist is aangezien elke dag een evaluatiemoment is.
- maandag 28 januari 2019
- woensdag 13 maart 2019
- vrijdag 26 april 2019 (uitstap Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel).
De evaluatie gebeurt permanent en er volgt een toets na elke evaluatiedag. De punten worden
ingegeven in de periode PE3.

We rekenen op jullie inzet en enthousiasme.
Met vriendelijke groeten

T. Proesmans
Directeur

E. Adriaens
Pedagogisch directeur

I. Desmet
leraar natuurwetenschappen

