GO! MIDDENSCHOOL
MEELOOPDAG

Cool met
Van Eyck!

1ste en 2de jaar secundair onderwijs
voor 12 tot 14 jaar
WIJ NODIGEN UW ZOON OF DOCHTER
GRAAG UIT VOOR EEN DAGJE ‘COOL MET
CAMPUS VAN EYCK’ TE MAASEIK!
DIT ZAL PLAATSVINDEN OP

VRIJDAG 5 FEBRUARI 2021
VAN 9u00 tot 19u00

Uw zoon of dochter kan op onze school komen
meelopen en kennismaken met nieuwe vakken als
Latijn, natuur, Engels, techniek en EFC.
Aan de hand van allerlei toffe workshops zoals
Cool met Natuur, schilderen, muziek maken en
sporten krijgt iedereen een duidelijk beeld over de
werking van onze school.

’Op een ‘kleine’
school krijg ik meer
aandacht’
Ik krijg als leerling de aandacht die ik verdien.
Het is geen grote school, dus iedereen
kent elkaar. Daardoor heeft iedereen
oog voor mijn talent.

Een andere kijk met Van Eyck

DEELNAME
MEELOOPDAG
Bevestig de deelname van uw
zoon of dochter aan onze
meeloopdag vóór 29 januari
2021 op + 32 (0) 89/56.04.85
of via mail
dirmsmsk@scholengroep14.be
Vermeld duidelijk de
volledige naam, contactgegevens (telefoon en
mailadres), de huidige
basisschool en als uw
zoon/dochter een les
Latijn zou willen volgen.

Je kunt op de middenschool
lessen volgen in twee richtingen:
A-STROOM
Latijn, Rotatie
Klassieke Talen, Moderne talen
– wetenschappen, Economie en
organisatie, Maatschappij en welzijn,
Stem-technieken
B-STROOM
Stem-technieken
Economie en organisatie –
Maatschappij en welzijn

‘Ze noemen me
een puber maar ik ben
ook een leerling’
Ik heb het gevoel dat naar mij geluisterd wordt.
Ik leer hoe ik moet leren en mag mijn zegje
doen. Als ik iets niet begrijp,
kan ik inhaallessen volgen.

Omwille van
organisatorische
redenen kunnen we
na 29 januari 2021
geen inschrijvingen
meer accepteren.
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‘Als ik wil sporten
kan dat’
Ik kan op woensdagmiddag aan een sportactiviteit
deelnemen zoals duiken, wakeboarden, mountainbiken … En ik heb de mogelijkheid om ongeacht de
studierichting extra sport te kiezen, 4u voetbal of
4u multisport.

OPENDEURDAG

op vrijdag 19 maart 2021
vanaf 16u30 tot 20u00

‘Er is nog zoveel
leuks te doen buiten
de les’
Ik kan meedoen met het schooltoneel, ga op
culturele ontdekkingstocht in België en
andere landen. Zo leer ik mijn klasgenoten
beter kennen en vormen we al snel
een hechte groep.

Op deze dag kun je kennismaken met
Campus Van Eyck, zowel de
Middenschool (1ste graad), het
Technisch Atheneum (TSO-BSO) en
het Atheneum (ASO).
Die middag is er vanalles te doen:
je kan leren drummen, pianospelen of
jammen op elektrischegitaar, schilderen
op echt canvas, badzout maken en er zijn
diverse workshops van wetenschappen.

TOT DAN!

.

Wil je studeren en je
thuisvoelen in een rustige
omgeving?

Internaat AMIGO
Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik
+32 (0) 89564870 msk.internaat@skynet.be
www.int-amigo.be

GO! MIDDENSCHOOL CAMPUS VAN EYCK

www.campusvaneyck.be

Burgemeester Philipslaan 20
3680 Maaseik
+ 32 (0) 89/56.04.85
dirmsmsk@scholengroep14.be
www.mscampusvaneyck.be

Go Middenschool Campus van Eyck
go_ms_campusvaneyck

