
  

 

Wat na het 6
e
 leerjaar? Op stap naar het secundair onderwijs 

 

Beste ouders, 

 

Uw zoon/dochter zit momenteel in het zesde leerjaar van de lagere school. 

Op het einde van dit schooljaar staan jullie voor een belangrijke beslissing, namelijk het maken van 

een goede studie- en schoolkeuze naar het secundair onderwijs.  

De school en het CLB willen u ondersteunen bij het maken van deze keuze. 

  

De leerkracht zal de leerlingen gedurende het hele schooljaar begeleiden inzake zelfkennis, wegwijs 

maken in het studie- en beroepenaanbod en in de manier waarop men tot een goede keuze komt; 

kortom hij/zij zal uw kind leren kiezen. 

 

In het keuzewerkboek ‘Op stap naar de 1
ste

 graad SO’ worden lessen uitgewerkt rond: 

 Ik denk na over kiezen 

 Ik leer mezelf kennen 

 Ik verken de beroepenwereld 

 Ik leer het secundair onderwijs kennen 

 Ik maak een keuze 

 Ik ben zeker van mijn keuze 

 

Het werkboekje wordt regelmatig mee naar huis gebracht zodat het keuzeproces ook thuis kan 

besproken en gevolgd worden. 

 

Het CLB heeft een belangrijke informatieopdracht : 

- u krijgt van ons de overzichtsbrochure ‘Naar de eerste graad’ via uw zoon/dochter, 

- de leerlingen krijgen in de klas uitleg over het secundair onderwijs  

- alle ouders worden uitgenodigd op een algemene informatieavond over het secundair 

onderwijs in DC De Maretak, Albrechtlaan te Aalst op di. 20/01/15 om 19.30 u.   

Een uitnodiging voor dit infomoment krijgt u later nog via de school. 

 

Omdat een goede studiekeuze maken niet voor iedereen eenvoudig is, wordt er op 28 april 2015 

een individueel oudercontact met de leerkracht gepland; een uitnodiging hiervoor wordt nog 

meegegeven.   

 

Op het einde van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht een (groene) BaSo-fiche.  Deze is 

bedoeld om relevante informatie over uw kind tussen het basis- en secundair onderwijs vlot te laten 

doorstromen.  We vragen u met aandrang deze aan de secundaire school te bezorgen bij 

inschrijving. 

Wij hopen met onze werking te bereiken dat u goed geïnformeerd samen met uw zoon/dochter een 

weloverwogen studie- en schoolkeuze kan maken en wensen u hierbij alle succes. 

 

Directie en leerkracht 6
e
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