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Studiekeuzebegeleiding tweedejaars 

Beste ouder(s) 

Je zoon of dochter zit momenteel in het tweede jaar van het secundair onderwijs. Tegen het einde van het schooljaar 
moet duidelijk zijn welke studiekeuze er voor de tweede graad wordt gemaakt. De school en het CLB begeleiden de 
jongeren daarin. 

In het begin van het schooljaar ontving elke leerling het tweede werkboek ‘leren kiezen’, de opvolger van het boekje 
van het eerste jaar. Het bevat heel wat informatie, maar ook opdrachten. Doorheen het schooljaar – meestal tijdens 
klasuren - begeleidt de titularis activiteiten hieromtrent. Zo krijgt je zoon of dochter een beter zicht op zichzelf en op het 
aanbod van studierichtingen.  

‘Leren kiezen’ zijn twee werkwoorden. Het boekje is dus ook een werkboek. Gelieve de opdrachten in het boekje af en 
toe samen met je kind door te nemen en te bespreken. 

In het voorbije trimester lichtte de CLB-medewerkster tijdens een klassikale infoles ‘de structuur van het secundair on-
derwijs en de studiekeuzemogelijkheden in de tweede en derde graad’ toe. Informatie is ook te raadplegen op 
www.onderwijskiezer.be. 

Vrijdag 13 januari a.s. vindt een evaluatienamiddag plaats. De leerlingen gaan dan individueel in gesprek met hun titula-
ris en tegelijkertijd vindt een ‘studierichtingencarrousel’ plaats; ‘dagje tweede graad’ genaamd. 

Tijdens de klassenraden voor de paasvakantie zullen we de voorlopige keuzes voor 2017-2018 bespreken. Op het ou-
dercontact dat er op volgt, bespreekt de klastitularis een voorlopig advies met jou en je kind.  

Noodgedwongen moeten we de geplande infoavond van maandag 24 april 2017 verschuiven naar dinsdagavond 2 
mei. Om 18.45 u. organiseren we dan de infoavond ‘op stap naar de 2de graad’ voor de leerlingen en ouders. De leer-
krachten van de 2de graad zijn dan aanwezig om verdere informatie te geven. De avond duurt vermoedelijk tot 20 u. 

Om 20.30 u. – diezelfde avond - wordt er info gegeven voor de deelnemers reis Oostenrijk 2017. 

Leerlingen of ouders met specifieke keuzeproblemen of -vragen kunnen gedurende het hele schooljaar op school of bij 
het CLB terecht voor een individueel gesprek of verdere kortdurende, individuele begeleiding van hun keuzetraject. 

Zo hopen we dat ieders inspanningen tot een positieve studiekeuze van zoon of dochter leiden.  

Met vriendelijke groeten 

Rudi Boydens  Barbara Maes 
directeur de klastitularissen CLB-medewerker 
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