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Sint-Niklaas, juni 2021. 

 

Beste leerling Scholengemeenschap WIJS! 

Je overweegt om de overstap te maken naar een studierichting waarvoor je bepaalde basiskennis 

onvoldoende beheerst. Om deze overgang haalbaar te maken, raden we je aan een inhaalcursus te 

volgen. 

Scholengemeenschap WIJS! organiseert verschillende vakantiecursussen rond vijf vakken: economie, 

chemie, cultuur- en gedragswetenschappen, bedrijfseconomie (boekhouden) en Duits. Al deze 

cursussen vinden plaats tussen maandag 23 en vrijdag 27 augustus 2021 en duren 3 tot 5 halve dagen. 

Een overzicht van deze cursussen vind je in het document op onze website 

https://www.sowijs.be/node/430 . Telkens vermelden we: 

- of het een beperkte (3 halve dagen) of een uitgebreide cursus (4/5 halve dagen) is; 

- de juiste data, en aanvangs- en einduren; 

- de naam van de lesgever(s)/leerkracht(en); 

- de omschrijving van de doelgroep; 

- de locatie waar de cursus plaats heeft; 

- en het inschrijvingsbedrag dat door de deelnemer hiervoor moet betaald worden. 

Op woensdag 1 september 2020 (13 uur) wordt er voor alle deelnemers een afsluitende proef 

georganiseerd op dezelfde plaats als de lessen. Hier kan je bewijzen dat je de leerstof goed verwerkt 

hebt. 

Inschrijven voor deze cursussen kan vanaf 21 juni tot en met zaterdag 14 augustus 2021 door het 

inschrijvingsformulier in te vullen op de website van de scholengemeenschap: 

https://www.sowijs.be/node/430  met vermelding van jouw naam, e-mailadres, de oude en de nieuwe 

school en de naam (+ nummer) van de cursus. Het inschrijvingsgeld (zie overzicht) wordt tegen uiterlijk 

14 augustus 2020 overgeschreven op het rekeningnummer van scholengemeenschap WIJS!: IBAN: 

BE54 7370 3276 2397 BIC: KREDBEBB met vermelding van de naam van de deelnemer, de nieuwe 

school en de cursus. 

Veel succes alvast! 

 

Gertjan De Smet 

coördinerend directeur SG WIJS! 
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nr vak volume aantal 

halve 

dagen

data uren leerkracht(en) doelgroep plaats prijs

1 Economie beperkt 3 ma 23, di 24 en woe 

25/08

9 tot 12 Bart De Block; Stijn 

Bruyneel

Geïnteresseerde leerlingen zonder economische voorkennis, die willen starten 

in een tweede jaar van de tweede graad economie.

€ 40

2 Economie uitgebreid 5 ma 23, di 24, wo 25, 

do 26, vr 27/08

9 tot 12 Bart De Block; Stijn 

Bruyneel

Geïnteresseerde leerlingen zonder economische voorkennis, die willen starten 

in een eerste jaar van de derde graad  EC-Mt, EC-We of EC-Wi.

€ 55

3 Chemie beperkt A 2 ma 23, di 24/08 9 tot 12.45 Roosmarijn Van 

Driessen
Voor leerlingen die in de 2

de 
graad zwak zijn voor natuurwetenschappen of 

wetenschappen en volgend jaar de studierichting 5 gezondheids- en 

welzijnswetenschappen of 5 sociale en technische wetenschappen zullen 

volgen.

Sint-Carolus, L. De 

Meesterstaat 58

€ 40

4 Chemie uitgebreid 5 ma 23, di 24, do 26, 

vr 27/08

9 tot 12.45 Friede Feron Voor leerlingen die in de 2
de

 graad onvoldoende chemie gehad hebben en 

willen starten  in  een sterke wetenschappelijke richting in de derde graad ( vb. 

Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen, Planttechnische 

wetenschappen, Dier- en landbouwtechnische wetenschappen, Farmaceutisch 

technisch assistent, Apotheekassisitent, Chemie, Ec-We, Wi-We, Mt-We).

Sint-Carolus, L. De 

Meesterstaat 58

€ 55

5 Chemie beperkt B 3 ma 23, di 24 en don 

26/08

Ma: 9 tot 12.45u

Di: 9 tot 10.45u

Don: 9 tot 10.45u

Roosmarijn Van 

Driessen; Friede 

Feron

Voor leerlingen van een 3de jaar die enkel natuurwetenschappen gehad 

hebben én toch willen starten in een 4de jaar in een sterke wetenschappelijke 

richting (vb. Biotechnische wetenschappen, Plant-en dier en milieutechnieken, 

Techniek wetenschappen).

Sint-Carolus, L. De 

Meesterstaat 58

€ 40

6 Cultuur- en 

gedragswetenschappen

beperkt 3 ma 23, di 24 en woe 

25/08

9 tot 12 Miet De Ruijsscher 

(cult);  Wouter 

Goedertier/Thomas 

Reynhout (gedrag)

Voor  leerlingen die willen starten in een tweede jaar van de tweede graad 

humane wetenschappen.

OLVP, 

Plezantstraat 135

€ 40

7 Cultuur- en 

gedragswetenschappen

uitgebreid 5 ma 23, di 24, wo 25, 

do 26, vr 27/08

9 tot 12 Miet De Ruijsscher 

(cult);  Wouter 

Goedertier/Thomas 

Reynhout (gedrag)

Voor  leerlingen die willen starten in het eerste jaar van de derde graad  

humane wetenschappen. 

OLVP, 

Plezantstraat 135

€ 55

8 Bedrijfseconomie    

(Boekhouden)

uitgebreid 5 ma 23, di 24, wo 25, 

do 26, vr 27/08

Lien Annaert (+ evtl. 

collega)

Voor leerlingen die willen starten in het 2de leerjaar van de 2de graad Handel 

en Handel-Talen of in het 1ste leerjaar van de 3de graad Handel, Boekhouden-

informatica en Kantoor die eerder geen bedrijfseconomie gehad hebben.

Handelsschool 

Broeders, 

Nieuwstraat 91

€ 45

9 Aanvangscursus Duits uitgebreid 5 ma 23, di 24, wo 25, 

vr 27/08 

9 tot 13 (vr:9-12) Sarrah Van Geert Voor  leerlingen die nog geen Duits hebben gekregen en  willen starten in  een 

leerjaar van een studierichting waar reeds in een vorig leerjaar Duits werd 

gegeven.

OLVP, 

Plezantstraat 135

€ 55

Afsluitende proef op woensdag 1 september 2021 om 13 uur op dezelfde plaats als de lessen (tenzij anders wordt afgesproken met de leerkracht).

Broederschool, 

Nieuwstraat 91 

Vakantiecursussen 2021 scholengemeenschap WIJS! 


