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woensdag 10 januari 2018
Beste ouders

Uw zoon of dochter schreef zich in voor deelname aan de Junior Wiskunde Olympiade (JWO, voor
leerlingen van de tweede graad) of de Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO, voor leerlingen van de
derde graad).
De eerste ronde van de wedstrijd heeft plaats in het VTI, op woensdag 17 januari 2018, van 13 tot
16 uur. Wie vroeger klaar is mag vanaf 14 uur vertrekken.
Alle deelnemers worden om 12.50 uur in B1.13 verwacht. Eerst worden een aantal algemene
richtlijnen meegedeeld, zodat alle leerlingen effectief drie uur kunnen spenderen aan het oplossen
van de vragen en het invullen van de antwoorden. Vooraf hoeven de leerlingen niets extra in te
studeren. De leerlingen brengen het best een zwarte balpen mee om hun antwoordenformulier in
te vullen.
Na de eerste ronde beslist een jury welke kandidaten naar een volgende proef doorgaan.
Omstreeks 8 februari wordt de school hiervan op de hoogte gebracht. De tweede ronde wordt per
provincie georganiseerd, op woensdag 7 maart om 15 uur. Daarover volgt later meer informatie.
Leerlingen die zich inschreven en onwettig afwezig zijn, betalen zelf het inschrijvingsgeld. Voor de
anderen betaalt de school het inschrijvingsgeld.
Geeft u het ingevulde en ondertekende strookje weer mee met uw zoon of dochter? Die bezorgt
het aan de leerkracht wiskunde ten laatste op maandag 15 januari.
We wensen onze leerlingen alle succes!

Vriendelijke groeten
L. Clabout, M. Eeckhout, L. Snauwaert
Leerkrachten wiskunde

A. Van Haverbeke
Directeur

_________________________________________________________________________________
Deelname JWO/VWO
strookje voor wiskundeleerkracht – inleveren ten laatste op 15 januari

Naam leerling: ………………………………………………………………………………………… uit klas ………………….……
neemt deel aan de eerste ronde van de JWO/VWO op woensdag 17 januari.
Handtekening ouder(s):
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