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UITNODIGING ZESDEKLASSERS VOOR HHC INFOAVOND 

dinsdag 31 januari 2023 

 

In afwachting van de bezoekdag op zaterdag 4 maart 2023 is er nu een digitale infoavond 

voor de zesdejaars en hun ouders waarin we wat dieper ingaan op de studierichtingen die 

we aanbieden in onze school. 
 

Door de positieve ervaringen van voorgaande jaren hebben wij besloten om deze opnieuw 

digitaal te laten doorgaan. Zo kunnen beide ouders en kinderen hier mee volgen.  
 

De fysieke bezoeken op school vinden plaats op zaterdag 4 maart 2023.  
 

Op zaterdag 6 mei kan je tijdens HHC Café dan de sfeer opsnuiven tijdens ons schoolfeest. 

Er worden dan geen rondleidingen meer georganiseerd want deze gaan door op zaterdag 

4 maart. 
 

Indien u dus meer informatie wenst, dan kunt u zich dus nu inschrijven voor een informatieve 

webinar die wij zullen presenteren op dinsdag 31 januari 2023 en die start om 19.00 u. tot 

21.00 u. Daarin leggen we u eerst mondeling uit hoe onze school werkt en wat u van onze 

school kunt verwachten. De webinar wordt gevolgd door een vragenronde waarin u de 

resterende vragen nog kan stellen.  
 

Inschrijven voor deze infoavond doet u via de homepagina van onze website, www.hhc.be 

of rechtstreeks via deze link. Na inschrijving krijgt u daags voor de betrokken avond de link 

van de webinar toegestuurd. U kunt ook op voorhand reeds een vraag stellen die u graag 

beantwoord zou willen zien.  
 

Alle leerlingen (vijfde en zesde leerjaar) kunnen onze school fysiek komen bezoeken tijdens 

onze Kijk-Op-Dag op zaterdag 4 maart 2023. Tijdens ons schoolfeest, HHC Café, die 

doorgaat op zaterdag 6 mei kan u ook de sfeer opsnuiven maar er worden dan geen 

rondleidingen meer georganiseerd. Volg onze website voor het laatste nieuws en schrijf u in 

op de website van onze school via deze (andere) link om meer informatie hierover te krijgen. 

 
 

Misschien tot dan! 

Vriendelijke groeten 

het HHC-team  

 

 

http://www.hhc.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciptXKVxXXrEgxHU8HJFwZmXA2obug7lGJL10l0X7gosbCkg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnGakdKcCwO__QtIv4BHZ71SBByfUDJYMFd1Dew4TKjD_c4g/viewform

