dinsdag 15 december 2020
Beste ouder
Betreft: Overstap naar het secundair onderwijs
Uw kind volgt nu het zesde leerjaar en maakt volgend schooljaar de overstap naar het secundair onderwijs.
We willen u en uw zoon of dochter graag helpen bij het maken van een goede keuze.
De coronamaatregelen dwingen ons als CLB echter om de onderwijsloopbaanbegeleiding wat bij te sturen.
De infomomenten aan de leerlingen kunnen op school doorgaan zoals gepland.
Voor de infomomenten aan de ouders hebben we beslist om een online alternatief te voorzien.
Dit betekent:
- Via onze website www.vclbgroeninge.be informeren wij de ouders over de overstap van basis- naar
secundair onderwijs. (zie luik “informatie over de schoolloopbaan” en klik op de link “De stap naar het
secundair staat voor de deur.”)
Je vindt er:
•
•
•
•

een ingesproken presentatie “Op stap naar het secundair onderwijs”.
een verwijzing naar de website “Onderwijskiezer”.
een verwijzing naar de website “Van basis naar secundair onderwijs”.
een link om makkelijk een informatievraag te kunnen stellen.

- We voorzien daarnaast ook twee online infoavonden (webinars) op dinsdag 26 januari en donderdag 28
januari, telkens om 18.00 uur én om 20.00 uur. Op één van deze 4 infomomenten kan je als ouder vooraf
intekenen. Online geeft een CLB-medewerker uitleg over het secundair onderwijs en beantwoordt ze de
vragen van de deelnemers. De inschrijvingen zullen gebeuren via een google-form waarvan we de link nog
zullen verspreiden via de school en op onze website.
We hopen op deze manier zo veel mogelijk ouders en leerlingen te ondersteunen in hun zoektocht bij de
overstap naar het secundair onderwijs.
Vragen?
Neem gerust contact op met CLB Groeninge  056 249 700 info@vclbgroeninge.be of met de school.

Veel succes bij het gaandeweg maken van een studiekeuze!
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