
Inhoud:
☑

☑

☑

☑

Klasgroep 1LO1 Klasgroep 1LO2 Klasgroep 1LO3 Klasgroep 1LO4 Klasgroep 1LO5

Info zwembad

& screening zwemmen Introductie opleiding

(Locatie: zwembad GUSB)
Info zwembad

& rondleiding campus

& screening zwemmen (Locatie: Sporthal)

Introductie opleiding (Locatie: zwembad GUSB) Kennismaking met klasgroep Introductie opleiding

& rondleiding campus
Info zwembad

(Locatie: Sporthal) & rondleiding campus

(Locatie: Sporthal) & screening zwemmen (Locatie: Sporthal)

Kennismaking met klasgroep Introductie opleiding (Locatie: zwembad GUSB) Kennismaking met klasgroep

(Locatie: Sporthal) & rondleiding campus Info zwembad (groep A en B)                        
(Locatie: zwembad GUSB)

(Locatie: Sporthal)

(Locatie: Sporthal)

Kennismaking met klasgroep Introductie opleiding

(Locatie: Sporthal)
& rondleiding campus

(Locatie: Sporthal)
Info zwembad (groep A en B)

Kennismaking met klasgroep & screening zwemmen - GROEP A

(Locatie: Sporthal) (Locatie: zwembad GUSB)

& screening zwemmen - GROEP B

(Locatie: zwembad GUSB)

Mee te brengen: VERPLICHT AANGERADEN
- zwemgerief: aansluitende zwembroek / badpak - zwembril
 (GEEN zwemshort / bikini) - badmuts bij lang haar
- muntstuk 2€ voor locker zwembad - fiets voor verplaatsing campus - zwembad
- schrijfgerief

Bij vragen neem je contact op met Hannelore Sys (hannelore.sys@hogent.be)

Inschrijven kan vanaf 14 september. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/StemscreeningSecundairOnderwijsLOBR@hogent.onmicrosoft.com/bookings/  

Inhoud onthaaldag - woensdag 22 september 2021

Programma onthaalweek
Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs - LO-BR

Waar? 
Sporthal: Campus Schoonmeersen (=GSCHS), Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent

Zwembad: GUSB, Watersportlaan 3, 9000 Gent

Introductie & rondleiding sporthal

Uur

Kennismaking met de klasgroep
Info zwembad & screening zwemmen (tempo en techniek)
Stemscreening

Stemscreening: woensdag 22 of vrijdag  24 september op een moment naar keuze
(Sporthal, zaal 1)

Individueel op afspraak. Schrijf je in via deze link: 

12u00-12u30

12u30-13u00

13u00-13u30

13u30-14u00

14u00-14u30

& screening zwemmen - GROEP A

& screening zwemmen - GROEP B

15u30-16u00

16u00-16u30

16u30-17u00

15u00-15u30

14u30-15u00

11u00-11u30

11u30-12u00

Je vindt jouw klasgroep bij je inschrijving op Ibamaflex en in de leeromgeving Chamilo bij het lesrooster. Let wel, het kan tot enkele dagen na de inschrijving duren voor je dit kan zien.

8u30-9u00

9u00-9u30

9u30-10u00

10u00-10u30

10u30-11u00
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