
Bree, 15 maart 2022

Beste leerling

Je staat op het punt een nieuwe stap in je jonge leven te zetten. Om je te helpen bij deze keuze willen

we je een bezoek laten brengen aan de middenschool Heilig Hart en aan TISM te Bree.

Dit bezoek zal plaatsvinden op donderdag 24 maart.

Tijdens die dag kan je kennismaken met de keuzepakketten voor 1A van beide scholen.

Via allerlei workshops en keuzeactiviteiten kan je echt ervaren wat de inhoud van de keuzepakketten

is.

In de middenschool Heilig Hart krijg je de kans om kennis te maken met 3 van de 8

keuzemogelijkheden.

In TISM zal je in drie workshops kennismaken met verschillende onderdelen binnen de

keuzemogelijkheden die er zijn

in 1A.

Je kan op voorhand zeker al eens een kijkje gaan nemen op de websites van beide scholen

(www.hhartbree.be en www.tismbree.eu), waar je ook verdere info terugvindt over infodagen,

opendeurdagen en bubbelbezoeken. Ook onderaan en op de achterzijde van deze brief vind je uitleg

over de studiemogelijkheden.

We vragen je om op deze dag een lunchpakket mee te brengen. Je krijgt bij je bezoek ook een kom

soep aangeboden.

We hopen dat het bezoek je kan helpen om een gerichte keuze te maken, die aansluit bij je talenten

en mogelijkheden.

Met vriendelijke groeten

Bart Schepens Jan Peeters

Directeur Middenschool Heilig Hart Directeur eerste graad TISM

http://www.hhartbree.be
http://www.tismbree.eu


TISM
Met behulp van leuke

proefjes krijgt de wereld
van wiskunde en

wetenschap wat meer
kleur.

Via praktische
oefeningen maken jullie

kennis
met de wereld van de

techniek.

HEILIG HART
Ga aan de slag met de
Latijnse taal, leer haar

cultuur en geschiedenis
kennen aan de hand van

o.a. verhalen.

Beoefen uiteenlopende
sporten die in de

gewone turnles niet aan
bod komen.

Verleg je grenzen op en
naast het podium. Haal
al zingend, dansend of
acterend het beste uit

jezelf.

Logisch redeneren en
probleemoplossend

denken zijn een van je
kwaliteiten en o.a.

programmeren behoort
tot je interessegebied.

Ontdek nieuwe smaken,
technieken en leer de

skills uit de kookwereld
kennen!

Ontdek de wereld en de
cultuur van la Bella Italia

en leer op een leuke
manier de

basisbeginselen van de
Italiaanse taal.

Creatieve geesten die
graag met hun handen
aan de slag gaan met

verschillende materialen
en technieken.

Ga creatief aan de slag
met verschillende apps

en websites en creëer je
eigen logo’s,

promotiemateriaal,
video’s…


