Beste directeur,
Beste leerkracht,
Op 26 en 27 april 2018 organiseren het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC
Bouw), Constructiv en hun partners opnieuw de Week van de Bouw op de Heizel (Paleis 1).
Deze animatie is bedoeld voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar en de eerste graad van het
middelbaar uit Brusselse scholen en hun leerkrachten.
Twee dagen lang zullen uw leerlingen de beroepen van de bouw kunnen ontdekken via ludieke,
praktijkgerichte animaties. De workshops worden in goede banen geleid door jongeren uit de derde
graad die een bouwrichting volgen en door deskundigen uit de sector.
In 2016 was u al talrijk aanwezig tijdens de tweede
editie van deze week (die gericht was op duurzaam
bouwen):
- 21 stands met meer dan 28 animaties
- 1.200 personen aanwezig op de site
gedurende de twee dagen
- 61 klassen uit 27 Brusselse scholen
Herbeleef dit evenement: bekijk de beelden en
video van de vorige editie .
Gezien het succes van de actie willen we deze
activiteit voortaan om de twee jaar organiseren.
Geïnteresseerde leerkrachten kunnen zich tot 23
maart 2018 met hun klas inschrijven via dit
formulier:
ONLINE FORMULIER
Om de kwaliteit van de activiteiten te verzekeren en
ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen op
een erg praktische manier kunnen deelnemen aan
de activiteiten, is het aantal plaatsen beperkt. We
verwachten dan ook dat sommige periodes zeer snel
volzet zullen zijn.
Voor het evenement zullen wij u bijkomende
pedagogische referenties bezorgen, zodat u uw

leerlingen kunt voorbereiden. Begin april zullen de ingeschreven leerkrachten een definitieve
deelnamebevestiging met alle praktische details en de uren van de ‘Building Heroes’-activiteit
ontvangen.
Als u nog vragen heeft over het project of de inschrijvingen, kunt u altijd contact met ons opnemen:
Julien Holef – 02/528.88.85
Projectverantwoordelijke opleidingen (julien.holef@cdr-brc.be)
Dirk Renders – 02 209 67 66
Adviseur Brussel (dirk.renders@constructiv.be)
Ontdek ook de andere activiteiten van het BRC Bouw en Consttuctiv op onze sites: www.cdr-brc.be
en www.buildingyourlearning.be
Met vriendelijke groeten,

