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Beste ouders,
Sinds enkele jaren maakt ‘leren leren’ deel uit van de eindtermen. Ook in onze school wordt
hier ruim aandacht aan besteed. Toch wil het voor een aantal jongeren niet lukken een
efficiënte studiemethode te vinden.
De vzw B.E.ST. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) organiseert sinds 1992 op
verschillende plaatsen in Vlaanderen cursussen ‘Leren Leren’, en heeft zich intussen een
uitstekende reputatie opgebouwd. Zij werken tijdens vijf sessies van twee uur met groepjes
van maximum 15 deelnemers, na de lesuren. Minimumleeftijd : 10 jaar.
Onze school wil jullie kinderen deze cursus aanbieden.
De cursus zal ook op school doorgaan.
Prijs: 125 euro
Cursusdata : woensdag 09/11,16/11,23/11,30/11,07/12 van 13.15-15.15u.
Deze cursus is een waardevolle aanvulling op de voorbereiding naar het middelbaar.
Om de doelstellingen en de aanpak van dit initiatief toe te lichten, nodigen wij u graag uit op
een infoavond waarop Johan Claes, directeur van B.E.ST. vzw, u zal uitleggen wat ouders en
kinderen kunnen verwachten van de cursus en wat niet.
De avond is gratis en vrijblijvend en richt zich niet alleen tot de ouders.
Het is de bedoeling dat de kinderen er ook bij zijn.
De infoavond zal doorgaan op donderdag 13 oktober van 19.30 tot ongeveer 21u.,
in de refter van de school.
Inschrijven voor de cursus nu of na de infoavond uitsluitend via www.bestvzw.be .
Bij volzet houden zij rekening met de volgorde van inschrijven.
We zijn nog op zoek naar een ouder die de cursus gratis mee kan volgen en in ruil daarvoor
toezicht doet bij de kinderen. Wil jij je hiervoor engageren, geef dan snel een seintje. Er is
immers maar ruimte voor één persoon, we hanteren dan ook de volgorde van aanmelding.
Met vriendelijke groeten,
Leerkrachten, directie en de oudervereniging
---------------------------------------------------------------------------------------------------De heer en/of mevrouw ………………….………………………..ouder van
…………………………………………………. klas : …………………
0 zal aanwezig zijn op de infoavond LEREN LEREN (= gratis) te Pulle - handtekening ouders

