OUDERRAAD
Kapellen, 23 januari 2019

Informatieavond over ‘do and dont’s voor jobstudenten’

Geachte heer, mevrouw
Als je kind aan haar of zijn eerste studentenjob begint, heb je als ouder wellicht een
reeks vragen over eerlijke verloning, verzekering, arbeidsvoorwaarden e.d. Vanaf de
leeftijd van 15 jaar kun je als student gaan werken. Het VCOV, (Vlaamse Confederatie
van ouders en ouderverenigingen) zeg maar de ouderkoepel van het vrij onderwijs,
weet dat en heeft een thema-avond over dit onderwerp.
De heer Steven Hertogs spreekt deze avond over het volgende:

Je bent jong en je wil aan het werk.
Over het reilen en zeilen op de arbeidsmarkt kom je op school echter niet alles te weten.
Daarvoor moet je beroep doen op mensen die er middenin staan.
Veel studenten willen naast hun studies graag iets bijverdienen. Ofwel ga je aan de slag tijdens
het school- of academiejaar ofwel werk je een aantal weken tijdens de zomermaanden.
Dikwijls betekent een studentenjob je eerste kennismaking met de arbeidsmarkt.
Dat is een hele stap. ACV wil en kan je daar optimaal bij begeleiden en informeren.
Het ACV heeft een speciale werking voor jongeren. Met een eigen website en info op maat
zorgen we er voor dat jongeren en hun ouders duidelijkheid krijgen over alle aspecten van de
jobstudent.
Deze infoavond is bedoeld voor zowel ouders als leerlingen. Onze leerkrachten zullen
eveneens aanwezig zijn.
Wanneer?
Waar?

Op dinsdagavond 12 februari a.s. om 20 uur
In de turnzaal van onze school, ingang Engelselei 6

Wij heten u van harte welkom. Mogen wij vragen om bijgevoegde strook te willen
invullen en in de loop van deze week te laten bezorgen aan het secretariaat.
Met achting en vriendelijke groet
F. Vanloocke
voorzitter ouderraad

P. Sterckx en W. De Raedt
directieteam

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende, ouder van ………………………………………………………………… klas …………………
komt

met

………………………..

personen

naar

de

themavond

op dinsdag 12 februari 2019 om 20 uur.
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