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Turnhout, 29 januari ‘21 

 
Beste ouder,  
 
Betreft: annulatie infoavond studiekeuze CLB voor het 6de leerjaar 
  
Op 4 en 9 februari wilden we alle ouders van het 6de leerjaar uitnodigen om jullie te informeren over 
het studiekeuzeproces en de structuur van het secundair onderwijs. Omwille van de huidige COVID-
19 maatregelen, mogen we echter geen infosessies geven op school aan ouders. We kunnen dit niet 
voldoende veilig organiseren.   
 
We hebben geen idee of we deze infosessie op een later moment mogen en kunnen organiseren.   
We verwijzen jullie alvast graag naar de website www.vrijclb.be/vrij-clb-kempen/studiekeuze. Hier 
staat een ingesproken PowerPoint presentatie ter beschikking. In deze PowerPoint presentatie zullen 
het studiekeuzeproces, de vernieuwde structuur van het secundair onderwijs en mogelijke 
infobronnen besproken worden. U zal hier geen concrete informatie van de scholen zelf vinden. Als u 
na het bekijken van deze PowerPointpresentatie nog een vraag zou hebben, heeft u de mogelijkheid 
om uw vraag te stellen via een online contactformulier. Onze medewerkers proberen u nadien zo 
snel mogelijk via e-mail of telefoon te contacteren.  
 
Uiteraard gaat ook de school met het studiekeuzeproces van uw kind aan de slag. Neem dus gerust 
contact op met de leerkracht van het zesde leerjaar als u hierover vragen hebt.   
In april staat er alvast nog een oudercontact in functie van de studiekeuze gepland. Hierover 
ontvang u later meer informatie.   
 
Bent u benieuwd naar het aanbod van een bepaalde secundaire school?  

− Hierover ontvangt u volgende week een flyer “scholenbeurs”. 
− Raadpleeg zeker de website van de scholen.  
− Informeer eventueel bij de school zelf. Zij zullen u zeker een passend antwoord bieden.   

 
We hopen u hiermee voldoende en ‘corona-proof’ geïnformeerd te hebben.   
  
Met vriendelijke groet,  
CLB infoteam  
Leerkrachten en directie Sint-Jozefcollege BSD Turnhout 
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