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Geachte ouders,
Beste leerling,

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Uw dochter/zoon is onlangs gestart in het laatste van het secundair onderwijs en staat
binnenkort voor de keuze om ofwel verder te studeren in een studierichting van het hoger
onderwijs, ofwel in te stappen op de arbeidsmarkt. De school en het CLB organiseren in de
loop van het schooljaar een reeks activiteiten om de leerlingen te ondersteunen in hun
keuzeproces. Graag geven we u als bijlage een kalender met deze activiteiten. In de loop van
het schooljaar kunnen er nog zaken bijkomen om uw dochter/zoon klaar te stomen voor het
maken van een keuze.
In samenwerking met het CLB zetten we samen met uw dochter/zoon enkele belangrijke
stappen in dit keuzeproces. Eind januari bezoeken we met de leerlingen de SID-in, een
informatiebeurs over hoger onderwijs. Deze beurs is ook op zaterdag toegankelijk voor
ouders. Leerlingen kunnen met vragen over hun keuze steeds terecht bij vakleerkrachten,
klastitularis en CLB-medewerker.
Het is de bedoeling dat de leerlingen groeien naar een zelfstandige beslissing over hun
keuze. Naast de school en het CLB kan u als ouder een belangrijke ondersteunende rol
spelen in dit proces. U kunt hen stimuleren om werk te maken van hun keuze, om informatie
door te nemen, naar infodagen te gaan, … Op verschillende plaatsen worden de leerlingen
gestimuleerd om de stappen in hun keuzeproces te toetsen aan de mening van andere
personen zoals vrienden, leerkrachten en ouders.
Zo wordt het vast een boeiende ontdekkingstocht.
Met vriendelijke groeten,

Herman Marissens
Directeur

Ellen Van Strydonck
Adj.-directeur
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STAPPENPLAN
STUDIEKEUZEBEGELEIDING – schooljaar 2017-2018 – SANCTA MARIAINSTITUUT

Timing
dinsdag 12 september
2017
donderdag 12 oktober
2017 – vrijdag 13
oktober 2017
donderdag 21 december
2017
maandag 8 januari 2018
vrijdag 12 januari 2018
donderdag 29 maart
2018

vrijdag 20 april 2018
maandag 16 april 2018
mei 2018

Activiteit
GIP-avond
Voorstelling van het GIP project: Eerste kennismaking met de
bedrijfswereld
2-daagse 6TSO
‘Ken jezelf’ – Wat zijn je sterktes, zwaktes, interesses, … aan de
hand van onderwijskiezer ‘Columbus’
Oudercontact
Individueel oudercontact met klastitularis in verband met
resultaten en mogelijkheid tot bespreking studiekeuze.
CLB: Wat na het secundair onderwijs
Klassikaal bezoek aan SID-in
Oudercontact
Individueel oudercontact met klastitularis in verband met
resultaten en mogelijkheid tot bespreking initiële
studiekeuze/gekozen opleiding.
Oud-leerlingenavond
Mogelijkheid tot informele contacten waarbij werk- of studieervaringen kunnen besproken worden met oud-leerlingen bij
een hapje en een drankje.
Evenement rond schoolverlaten Provincie Vlaams-Brabant
Evaluatie

