INLICHTINGENBLAD WATERSPORTSTAGE

4SPORT en 5SPWE
BimSem wil als school graag een maatschappij-in-het-klein zijn, waar leerlingen geleidelijk leren om verantwoordelijkheden te dragen, waar goed geproportioneerde leerlingeninspraak kansen krijgt, waar creativiteit
en zin voor initiatief worden aangemoedigd. De laatstejaars zijn immers degenen die de school in juni aan onze
Vlaamse samenleving zal afleveren.
Waarschijnlijk surft zoon of dochter vaker dan u
wenst op het internet. Tijdens de week van 9 tot 17
september 2022 brengen wij daar verandering in.
Tijdens die lesweek trekken we immers naar
Montalivet (Frankrijk) met de leerlingen van
4 SPORT en 5 SPORTWETENSCHAPPEN voor
een heuse watersportstage.
Er zullen tijdens deze watersportstage zowel sportieve als theoretische leerplandoelstellingen behandeld worden die een essentieel deel uitmaken van
de vorming van uw kind. Als school hechten we veel
belang aan een sportieve ingesteldheid. We zetten
er tijdens deze week dan ook extra op in.
We beschikken tijdens de watersportstage over een
zee van ruimte om te werken aan persoonsgebonden doelen binnen de sportvakken en groepsbevorderende activiteiten. Daarnaast voorzien we ook
heel wat tijd voor het behandelen van enkele theoretische leerstofonderdelen conform het leerplan.
Deze stage - die integraal deel uitmaakt van de
opleiding - zal waarschijnlijk iets minder kosten dan
€ 450. De definitieve prijs is afhankelijk van het
aantal leerlingen in 4SPORT en 5SPWE en zal
begin september gecommuniceerd worden. Dit
bedrag dekt alle kosten voor die week: busrit heen
en terug, verblijf op het kampeerterrein, alle
maaltijden, materiaal voor de verschillende sporten
en uiteraard alle sportieve en theoretische lessen
en bijhorende begeleiding door gediplomeerde
trainers/leraars.

De betaling zal in twee schijven gebeuren:
de eerste in september 2022, de tweede in oktober
2022. Verdere info, ook aangaande het financiële
luik, volgt bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
We raden uw zoon of dochter alvast aan om deze
zomer zelf mee budget te verzamelen (studentenwerk, babysit …) om deze sportieve stage te
bekostigen.
Deze watersportstage zal uiteraard alleen kunnen
doorgaan indien de reglementering in verband met
de coronasituatie dit toelaat en wij bovendien de
veiligheid van alle leerlingen kunnen garanderen.
Wij gaan er momenteel echter van uit dat wij deze
stage in alle veiligheid kunnen aanbieden.
Er wacht ons een uitdagend, maar uitermate
boeiend programma. We zijn er alvast van overtuigd
dat dit de start zal zijn van een dynamisch jaar waar
we zowel sportieve als theoretische uitdagingen met
succes kunnen afronden.
Sportieve groeten

