CLB ONDERWIJSLOOPBAAN
INFORMATIE VANUIT HET CLB (SVEN COPMANS)

Als CLB hebben we een aantal decretale opdrachten.
Eén daarvan is ouders van info voorzien op scharniermomenten in de
onderwijsloopbaan. Gezien het huidige covid-19-klimaat kunnen we jammer
genoeg geen infosessie op de scholen inrichten.
Daarom beslisten we als centrum om voor al onze ouders een info-sheet te
ontwerpen. We denken dat we zo meer ouders kunnen bereiken dan een livesessie te organiseren.
Ter info vinden jullie deze info-sheet hieronder.
We gaan deze informatie via de CLB-ankers rechtstreeks aan de ouders
bezorgen.
Via smartschool waar het kan.
Via email voor de scholen die geen communicatie met ouders hebben via
het smartschoolplatform.
Eerstdaags, omdat de aanmeld- en inschrijvingsperiode stilletjes aan van
start gaat.
Vanzelfsprekend willen we ook dat de directies weet hebben van onze actie.

Brief aan de ouders

Beste ouder(s)
Binnenkort maakt uw kind de overstap naar het secundair onderwijs.
Een hele onderneming toch.
Gelet op de huidige maatregelen rond COVID-19 is het niet mogelijk om
infosessies op school te laten doorgaan.
Daarom gingen we als GO! CLB aan de slag samen met GO! Ouders en
ontwikkelden deze info-sheet. We hopen dat we u op deze manier kunnen
informeren over een aantal belangrijke zaken.
Mocht u nadien nog vragen hebben, mag u mij zeker contacteren.
Ik neem graag de tijd om jullie verder op weg te helpen.
Wat vind u in deze info-sheet?
presentatie rond de eerste graad van het secundair onderwijs a.d.h.v.
www.onderwijskiezer.be
korte
video
over
hoe
een
studiekeuze
te
maken
van
www.vanbasisnaarsecundair.be
presentatie rond hoe in te schrijven in een school door www.go-ouders.be
korte info-video over de matrix/modernisering van het secundair
onderwijs door departement onderwijs
link naar e-module 'klaar voor het secundair onderwijs'
Veel succes gewenst!

De eerste graad van het
secundair onderwijs: 1A, 1B, 2A, 2B

Hoe maak je een keuze

De website www.vanbasisnaarsecundair.be wil ouders en leerlingen verder op weg helpen.
Zo ontwikkelden ze o.a. een gids voor ouders en een videogame voor de leerlingen.
We tonen hier ook graag hun video over hoe een studiekeuze te maken.

Inschrijven in een school
door www.go-ouders.be
Neem gerust ook eens een kijkje op hun website. Ze bieden jullie als ouder heel wat
aan.
Uw kind maakt volgend jaar de overstap naar het 1e jaar van het gewoon secundair
onderwijs. Samen gaan jullie op zoek naar een school. Eenmaal je deze hebt
gevonden, zal je uw kind moeten inschrijven.
Hebt u een geschikte school gevonden voor uw zoon of dochter, dan is het belangrijk
om te weten:
of de school werkt met een centraal aanmeldingssysteem (zoals bv alle scholen
van stad Antwerpen). Tijdens een aanmeldingsperiode heb je dan enkele weken
de tijd om uw kind aan te melden via een website. Het tijdstip waarop u deze
aanmelding doet maakt niet uit. Werkt de school van jullie keuze met een
centraal aanmeldingssysteem? Bekijk dan dit filmpje om te weten hoe dit in zijn
werk gaat:

of de school meteen over gaat tot inschrijven. Uw kind neemt dan meteen een
vrije plaats in. Chronologie is hier belangrijk. Let op! Sommige scholen vermelden
aanmelden op hun website, maar doen dit ook chronologisch. Schrijft de school
van jullie keuze onmiddellijk in of werkt deze met chronologisch aanmelden?
Bekijk dan dit filmpje:

Twijfel je? Neem contact op met de school van jullie keuze!

Hoe ziet het vernieuwde
secundair onderwijs eruit ?

E-module
klaar voor het secundair onderwijs
Voor de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs ontwikkelde
het CLB de E-module Klaar voor het secundair onderwijs. Aan de hand van
filmpjes, oefeningen en opzoekwerk kunnen jullie samen het secundair
onderwijs en de beroepenwereld verkennen. Je kan er ook een leidraad vinden
die je kan helpen bij het kiezen van een school.
Interesse? Klik op deze link

