CLB-informatie over overstap naar het SO voor
ouders en leerlingen einde basisonderwijs
Beste ouders,
Nu jullie zoon/dochter aan het einde van de basisschool is gekomen, zijn er een aantal belangrijke
beslissingen te nemen.
Volgend schooljaar start jullie zoon/dochter in een nieuwe school, zijn er nieuwe vakken, nieuwe
leerkrachten, ...
Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de wensen en capaciteiten van jullie
zoon/dochter, de mogelijkheden van scholen in de omgeving…
Soms is een schoolkeuze maken niet vanzelfsprekend voor ouders. Gelukkig staan jullie daarbij niet
alleen. Jullie en je zoon/dochter worden hierin begeleid door de leerkracht.
Als CLB-medewerker nemen we in dit studie-/schoolkeuzeproces voornamelijk een informerende
rol op.
In coronatijden is dit minder vanzelfsprekend. Waar we voorgaande jaren een informatieavond live
konden organiseren is dat nu niet mogelijk.
•

Daarom organiseren we twee digitale informatieavonden waar we ouders inlichten over de
structuur van het Secundair Onderwijs en de verschillende mogelijkheden voor het eerste
jaar (uitnodiging met concrete data op volgende bladzijde).

•

Aan de school zullen we in februari een PowerPoint bezorgen die de leerkracht van het 6e
leerjaar kan tonen in de klas. Als leerlingen nadien hierover nog vragen hebben, kunnen we
via een online klasmoment met de leerlingen praten.

Als kiezen moeilijk wordt, wil het CLB mee helpen denken en zoeken.
We bekijken dan samen met jullie de noden van je kind en gaan samen op stap om jullie hierin te
ondersteunen. Aarzel niet om hierover contact op te nemen met ons.
Elk scharniermoment vraagt de nodige zorg, maar opent tegelijk nieuwe kansen. Wij hopen dat jullie
samen met je kind tot een goede keuze komen.
Wij horen het graag indien wij jullie daarbij kunnen helpen.
Vriendelijke groeten,
de CLB-medewerker

Schooljaar 2020-2021

INFOAVONDEN
“OVERGANG NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS”
DINSDAG 23 FEBRUARI EN DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021
START OM 19.30U

DIGITAAL VIA ZOOM
https://zoom.us/j/92071688347

WAAROVER

•
•
•
•
•

SPREKER

HOE

het studiekeuzeproces van jullie zoon/dochter
uitleg over de vernieuwde structuur (sinds 2019)van het SO, met
vooral focus op de eerste graad
tips i.v.m. het maken van een schoolkeuze
informatie over de inschrijvingsprocedures
Nuttige informatie (brochures en ‘www.onderwijskiezer.be’)

Tijdens deze informatieavond krijg je een PowerPoint te zien met
spraak en kan je via de zoom-chat vragen stellen.
Deze vragen zullen beantwoord worden in het tweede deel van de
avond door Patrick De Preter en Bart Wittoek, onze CLBmedewerkers uit het Secundair Onderwijs.
Digitaal via www.zoom.us: via volgende link:

https://zoom.us/j/92071688347
Er is de mogelijkheid om vragen te stellen via chat.
Het is niet nodig om over eigen camera en microfoon te beschikken.

Heb je geen pc ter beschikking maar zou je graag meevolgen, neem dan gerust telefonisch contact
met ons op, op ons algemeen nummer 015 50 93 20 – we zoeken samen met jou naar een oplossing.
Wensen jullie meer informatie over hoe zoom werkt, dan kunnen jullie daar via dit filmpje meer zicht
op krijgen:

Hoe join ik een Zoom Meeting voor de eerste keer? | Tutorials by RJ - YouTube
Wij hopen jullie te kunnen ontmoeten!
Het CLB-team

