OP STAP NAAR HET SECUNDAIR
KLEINE KINDEREN GEEF JE
DIEPE WORTELS
GROTE KINDEREN
VLEUGELS
Beste ouders
Na het basisonderwijs zet je kind een belangrijke stap naar het secundair onderwijs.
Je maakt straks, samen met je kind, de keuze voor één van de mogelijkheden in het
secundair onderwijs. Deze studiekeuze wordt ondersteund en begeleid door de
leerkrachten en door medewerkers van CLB Brugge(n) die verbonden zijn aan onze school.
Met dit schrijven willen we je belangrijke info geven bij deze overgang.
1. Het studieaanbod: toelichting aan ouders
Tijdens een ouderavond op dinsdag 29 januari wordt door het CLB een toelichting
gegeven over het studieaanbod in het secundair onderwijs. In de bijlage vind je meer info
en een inschrijvingsstrookje.
2. Toelichting aan leerlingen: op stap naar het secundair onderwijs
In het tweede trimester gaan we met de leerlingen aan de slag. We doen dit aan de hand
van het keuzewerkboekje ‘Op stap naar eerste graad secundair onderwijs’. Je kind denkt
na over kiezen, over zijn/haar eigen vaardigheden en interesses en over de studie- en
beroepenwereld. Via het keuzewerkboekje word je als ouder betrokken bij dit
keuzemoment.
Een CLB-medewerker komt in de klas informatie geven over de structuur van het secundair
onderwijs en het onderwijsaanbod in de regio. De leerlingen krijgen dan ook een overzicht
van alle Brugse scholen, hun aanbod en hun opendeurdagen.
3. Het advies
Als het keuzewerkboekje afgewerkt is, volgt een overleg op school met de klassenraad en
het CLB. Hier wordt de keuze van jou en van je kind besproken. We bekijken de
schoolresultaten, voorkeur, algemene studiehouding, … en formuleren aan de hand van al
deze gegevens een voorstel tot studiekeuze. Dit advies wordt op een oudercontact van
maandag 25 februari geduid door meester Stijn.
4. De BASO-zorgfiche
Voor elke leerling wordt ook een ‘BASO-zorgfiche’ opgesteld waarin we aangeven wat de
sterke punten van je kind zijn en op welk vlak er extra zorg geboden werd in de lagere
school. Deze fiche wordt met je besproken op het oudercontact en kun je meenemen bij
inschrijving in de secundaire school. Zo krijgt die school een beter zicht op de noden van
je kind en kan de continuïteit beter gegarandeerd worden.

5. Op zoek naar een nieuwe school …
Wil je info ontvangen van de scholen in de Brugse regio? Dan kun je dit laten weten via de
link op de bijlage.
De secundaire scholen van onze scholengroep organiseren aanvullende informatieavonden.
De data hiervan vind je ook in de bijlage.

We hopen om jou en je kind met dit alles te ondersteunen om vlot de stap naar het
secundair onderwijs te zetten.

Met vriendelijke groet
Meester Stijn en juf Annika
Ann Beirnaert, zorgcoördinator
Anne Dierickx, directeur

