INTAKEGESPREKKEN EN ORIËNTERINGSPROEVEN 2019
H. Pius X-instituut Antwerpen
BOVENBOUW
JAAR EN RICHTING

BETROKKEN LERAREN

DATUM

PRAKTISCHE INFO

3 en 4
Beeldende en Architecturale Vorming

BWI - GRE - HTE
MBA - WVH

vr 28/06 (11.00 u.) I lok. 315

Eigen werk meebrengen (plastische opvoeding,
tekenschool of vrije tijd,…) en het rapport
als leidraad voor het gesprek.

3 en 4
Handel

LMI - AVL - ADO
LLU - DLA - MMR

di 02/07 (10.00 u.-13.00 u.)

3, 4 en 5
Techniek Wetenschappen

DHE - CDB - SDC
KVL - HVS

ma 01/07 (9.00 u.: testen;
gesprekken ouders v.a. 12.00 u.)

vr 30/08 (11.00 u.) I lok. 315

wo 28/08 (10.00 u.-13.00 u.)

wo 28/08 (9.00 u.: testen;
gesprekken ouders v.a. 12.00 u.)

Rapport en schrijfgerei meebrengen.
Ouders welkom!
Afleggen testen voor wiskunde en natuurkunde;
voor 4ejaars en hoger ook chemie en biologie.
Schrijfgerei en rekentoestel verplicht meebrengen.
Motivatiegesprek samen met de ouders:
rapport vorig schooljaar meebrengen.

3 en 4
Economie

SVH - KRE - KWI

vr 30/08 (9.00 u.-13.00 u.)

Rapport, attest en advies vorig schooljaar
meebrengen - ouders worden mee uitgenodigd.

3, 4 en 5
Woordkunst-Drama

BLO - KWU - YVB
KVR - FST - MSA

ma 24/06 (9.30 u.-16.00 u.)

Leerlingen krijgen een proefles muziek,
dans en toneel. Voor verbale vorming studeren
de leerlingen de tekst uit Romeo en Julia
uit het hoofd (beide rollen). Voor het 5e jaar:
voorgaande dialoog + monoloog uit
‘De koopman van Venetië’.

ma 01/07 (9.30 u.-16.00 u.)
vr 30/08 (9.30 u.-16.00 u.)

3 en 4
Publiciteit en Etalage

GVE - AWE - SDK
AVB - MVP - PJE

ma 01/07 (10.00 u.-12.00 u.)
lok. 218
wo 28/08 (10.00 u.-12.00 u.)
lok. 218

Leerlingen 3e jaar brengen eigen vrij werk
(tekenschool,…) en schoolwerk mee,
kleurpotloden, tekenpotlood, lat van 30 cm,
gom en slijper; proef + motivatiegesprek
duurt +/- 2 uur.
Leerlingen 4e jaar brengen eigen vrij werk
(tekenschool,…) + schoolwerk mee;
bij inschrijving krijgen zij een mapje
met opdrachten die ze thuis moeten maken
en komen presenteren + motivatiegesprek.
Alle leerlingen brengen hun rapport
van het voorbije schooljaar mee.

3 en 4
Moderealisatie en -presentatie

LVB - AME

ma 01/07 (10.00 u.-12.00 u.
lok. 104
wo 28/08 (10.00 u.- 12.00 u.)
lok. 104

Meebrengen: eventuele werkstukken
van de leerling. Alle leerlingen brengen
hun rapport van het voorbije schooljaar mee.

Voor aanvullende informatie en afspraken voor de 3e graad verwijzen we naar de online brochure ‘Oriëntatieproeven, intakegesprekken en bij(werk)lessen’.

