AVONDSTUDIE

●
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Wat biedt
KCST
je aan?

ma – di – do – vr tot 17.30 u.
om in stilte te studeren
vooraf inschrijven
pauze om 16.30 u.
vertrek kan om 16.15, 16.30,
17.00 of 17.15 u.

ZORG
VOOR
IEDEREEN
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●
●

STUDIEBEGELEIDING

Hart voor
studiebegeleiding

ma – di – do tot 16.30 u.
met hulp van een vakleraar
zonder inschrijving
ook voor groepswerk
computergebruik mogelijk
vertrek kan om 16.15 u.

HUISWERK?
Wij helpen je
op weg!

● Sessies ‘leren leren’
● Vakremediëring door de vakleraar
● Begeleiding door zorgcoördinatoren

Voor wie na school zin heeft in een snack:

● een koek en een drankje
● vooraf inschrijven
● vertrek vrij te kiezen, ten laatste om 16 u.

NIEUW:
VIERUURTJE

ICTTAAK?

bij je

GROEPSWERK
kan nu ook
op school!

GIPOPDRACHT

KATHOLIEKE CENTRUMSCHOLEN
SINT-TRUIDEN
CAMPUS
PLANKSTRAAT
Plankstraat 11
CAMPUS ABDIJ
Diesterstraat 1
011 70 50 00
www.kcst.be
info@kcst.be

Hulp
welkom

PRINTER
of

COMPUTER
nodig voor
je studie?

Hoe begin ik
eraan?

NIEUW: Studiebegeleiding

Deze hulp bieden we je gratis aan! Het kost je
niks, we vragen alleen jouw inzet! Je kan er je
schooltaken printen aan het gewone schooltarief.

GRATIS!

IETS
VOOR
JOU?

Je kan in de studiebegeleiding terecht
van 15.45 u. tot 16.30 u.
Je kan vertrekken vanaf 16.15 u. en mag
om 16.40 u. aansluiten bij de avondstudie.
CAMPUS PLANKSTRAAT
1e graad

CAMPUS ABDIJ
2e & 3e graad

lokaal 2A311
lokaal 2A312
pc-lokaal 2A316

open leercentrum:
pc- & werkruimte
lokaal 3A201

WELK VAK
WANNEER?

Maandag
Dinsdag

Vind je het soms moeilijk om aan je huiswerk te beginnen?
Zoek je met je klasgenoten een plaats
om je groepswerk te maken?
Weet je niet hoe je een spreekopdracht,
ICT- of GIP-taak moet aanpakken?
Heb je moeite om je schoolwerk te plannen?
Misschien kunnen we jou dan helpen!
We bieden je op school graag een rustige plek
om dit soort opdrachten onder begeleiding
tot een goed einde te brengen.
Een vakleerkracht helpt je met de start,
planning en organisatie van je taken.
Ook je werk laten bijsturen is een optie.
Ben je hierin geïnteresseerd?
Dan willen wij jou graag helpen!

Je kunt altijd
opnieuw beginnen,
behalve als je bij
de pakken blijft
zitten!

Donderdag

wiskunde
klassieke talen
aardrijkskunde
moderne talen
geschiedenis
wetenschappen
handel
sociaal-economische initiatie

wiskunde
humane wetenschappen
informatica
moderne talen
klassieke talen
geschiedenis
wetenschappen
handel
economie
maatschappelijke vorming
geïntegreerde proef

Je kan naar de studiebegeleiding omdat je dat zelf wil,
op vraag van je ouders of van een leraar. Vooraf
inschrijven hoeft niet. Via je agenda laten we
aan je ouders weten dat je aanwezig was.

GOED
OM TE
WETEN

WAAR?

HOE?

Vakleerkrachten zijn aanwezig om je te
helpen. Breng altijd je opdracht en je agenda
mee! Naar de studiebegeleiding ga je NIET:
● voor individuele vakremediëring;
● voor een plezieruurtje (praten, Facebook);
● voor gewone ‘stille’ avondstudie.

