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Doe-dag 7/2 & infoavond 9/2 
Tielt – 2 februari 2023 

Geachte ouder(s), beste leerling 
 
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar wordt 2023 een heel bijzonder jaar: in juni trekken zij de deur 
van de lagere school definitief achter zich dicht. De overgang naar het middelbaar onderwijs is 
natuurlijk een grote stap, waar we hen graag op voorbereiden. 
 
Daarom nodigen wij de leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Springplank op dinsdag 7 
februari uit voor een doe-dag in onze school Campus de Reynaert - Salto Humano. 
 
In de voormiddag kunnen de leerlingen kennismaken met onze verkenningsmodules: de Caesarklas 
(Klassieke talen: Latijn en Grieks), de Erasmusklas (Taal en cultuur), de Newtonklas (STEM), de 
Lincolnklas (Maatschappij en ondernemen) en de Da Vinciklas (Techniek plus). Na een warme maaltijd 
en een portie middagsport mogen alle leerlingen deelnemen aan onze kunstmodules – Woord, 
Beeldende kunst, Muziek of Grafisch programmeren - die we organiseren in samenwerking met de 
academies van Tielt. Onze eigen creatieve duizendpoten staan hiervoor samen op de klasvloer met 
echte professionals uit de kunstenaarswereld. 
 
Aangezien we het extreem belangrijk vinden om ook u, als ouder, voldoende te informeren omtrent 
de overstap naar het middelbaar, organiseren we samen (basisschool De Springplank & Campus de 
Reynaert) op donderdag 09/02/2023 om 19:00 uur een infoavond met als onderwerp “Van het 
basisonderwijs naar het secundair… Wat een stap!!”. Deze vindt plaats in de refter van de basisschool. 
De duiding zal die avond gegeven worden door jullie directeur Bjorn alsook leerkrachten en directie 
uit het secundair onderwijs. 
 
Programma van de avond: 

• 19:00 – 19:10 uur Korte inleiding door de directeur 
• 19:10 – 20:00 uur Structuur van het secundair onderwijs 
• Vanaf 20.00 uur Informeel gedeelte: babbel met leerkrachten en directie van 

   Campus De Reynaert (met een lekker hapje en een glaasje!) 

Wij verwelkomen u graag deze avond. Gelieve op onderstaand strookje in te vullen met hoeveel 
personen u aanwezig zal zijn. 

Met vriendelijke groet 

 

Kristof Lannoo  
Directeur Campus de Reynaert 

 

Naam leerling: ………………………………………………………………………. uit L …………………………. (klas) 
 
Wij zullen aanwezig zijn met ………………………… personen tijdens de infoavond van 09/02/2023. 
 
Handtekening ouder: …………………………………………………………………………………………………………. 
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