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DE TECHNIEKATELIERS KOMEN GRATIS
NAAR U!
Schrijf in via eerder vermelde link om een techniekbox
te ontvangen in de klassen van de zesdejaars. Aan de
hand van een instructiefilm kunnen alle leerlingen een
kleurpotloodhouder in elkaar monteren waarvan de
onderdelen werden voorbereid op onze 3D-printers en
lasercutters. De levertermijn is 2 weken na inschrijving.
Gewoon doen dus!

GRATIS VIDEOBELLEN IN DE KLAS MET
EEN GTI-LEERKRACHT
Schrijf in via eerder vermelde link om een digitaal gesprek
te hebben in uw klas tussen leerlingen en een GTIleerkracht. Kies enkele geschikte momenten en ontvang
na inschrijving onze link. Met een simpele klik kunt u al uw
vragen op ons afvuren!

Dinsdag 2 maart | 19.30 uur
DIGITALE INFOAVOND
Beste directeur
Beste leerkracht van het 6e leerjaar

Kent u het GTI? Kent u het écht?
Onze school is niet alleen een hoog aangeschreven
vakschool, we leveren ook toekomstige
ingenieurs af. Door de unieke combinatie van
samenwerking met bedrijven en de aandacht
voor leerlingenondersteuning slagen we erin om
gegeerde werknemers af te leveren of om leerlingen
hoge slaagkansen te geven in het hoger onderwijs
(bachelors én masters). Fijn om weten is dat de
laatste jaren ook steeds meer en meer meisjes de
weg naar onze school vinden. En dit met succes!
Wegens de gekende reden kunnen we geen
techniekateliers inrichten op het GTI. Toch willen
we u en de leerlingen informeren over wat we
doen op onze school. Op die manier hopen we u
even enthousiast als ons te maken voor techniek,
technologie, wetenschappen en wiskunde. In
onze school is er een uitgebreid aanbod aan
studiekeuzes waarin leerlingen op deze STEMgebieden praktisch en/of theoretisch worden
uitgedaagd.
In deze brief overlopen we kort ons aanbod in de
aanloop naar de inschrijvingen die starten op
1 april 2021. Wij vragen u hiervoor in te schrijven via
deze link: www.beveren.be/nl/scholen/
gti-beveren/infomomenten-gti.

Op dinsdag 2 maart hebben we een digitale infoavond
vanaf 19.30 uur. Hiervoor kunt u inschrijven via eerder
vermelde link. We geven uitleg over de mogelijkheden op
onze school via een Powerpoint. Er volgen in maart nog
films om onze school beter te leren kennen. We delen alles
via onze website www.gtibeveren.be en de sociale media.
Nieuw is de komst van 1AW: wiskunde-wetenschappen,
een sterk cognitieve studierichting die leerlingen
voorbereidt op studies ingenieur of eender welke andere
studie in het hoger (academisch) onderwijs. In deze
richting zijn er 6 lesuren wiskunde, een STEM-atelier en
de mogelijkheid om het vak ‘techniek’ of ‘lichamelijke
opvoeding’ te volgen in het Frans of Duits. U kunt uiteraard
ook kiezen om deze lessen te krijgen in het Nederlands.
Daarnaast blijven 1A: wetenschappen-technologie en
1B: technologie-techniek bestaan.
Ook ouders kunnen chatten/videobellen met ons (vanaf 3 maart
2021) na inschrijving via eerder vermelde link. Ouders die geen
digitale middelen hebben, kunnen zich inschrijven (via de link of
T 03 750 19 00) voor een persoonlijke rondleiding op zondag 7
maart.
We hopen op deze manier u en de leerlingen goed te kunnen
informeren over het aanbod in onze school.
Hou het gezond en dankuwel om uw leerlingen ook met onze
school te laten kennismaken.
Namens het GTI-team
Pascal De Rop
directeur GTI Beveren

GTI Beveren • Europalaan 1 • 9120 Beveren • T 03 750 19 00 • E directiegti@beveren.be • www.gtibeveren.be •

GTI Beveren •

GTI Beveren

