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Turnhout, 8 mei 2020 
 

 

 

vragenlijst i.v.m. studiekeuze secundair onderwijs 

 

 

 

Beste ouders 
 
Gezien de bijzondere omstandigheden vragen we u om deze brief aandachtig te lezen en de 
vragenlijst in te vullen. Deze kan via mail worden teruggestuurd of in de brievenbus van de school 
worden bezorgd. (brievenbus in de Pieter De Nefstraat 4)  
We willen de brief graag terug voor 15 mei. 
 
Ook dit schooljaar hebben wij in de klas veel aandacht besteed aan de begeleiding bij de 
studiekeuze van de leerlingen. Wij hebben, zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt, met de 
leerlingen een project uitgewerkt waarin ze hebben geleerd over zichzelf na te denken in verband 
met hun keuze. Jammer genoeg hebben we slechts één middelbare school kunnen bezoeken.  
U, als ouder, werd samen met uw kind uitgenodigd op een informatieavond geleid door het CLB. 
Ook kon u op de scholenbeurs in Thomas More informatie inwinnen over verschillende secundaire 
scholen. We raden u zeker aan om de websites van scholen te bekijken. 
 
Wij willen graag dat uw kind een voorlopige keuze formuleert. Liefst onafhankelijk van u.  
Wij zouden ook graag weten aan welke keuze uzelf voor uw kind denkt. Deze informatie is belangrijk. 
Hierover kunt u op de ouderavond (daarvoor wordt nog een nieuwe datum bepaald) verder 
overleggen met de klasleerkracht. Indien u wenst, kan daar ook een CLB-medewerker aanwezig zijn. 
 
Mogen wij vragen om deze ingevulde lijst via mail of post terug te bezorgen aan de klasleerkracht. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Ria Ooms             Mireille Appels               Lieve Van Bel            Annemie Daemen 
Hans Vanhemelryck  zorgleerkracht     CLB-medewerker        directrice 
klasleerkrachten 6de lj 
  
 
  



Sint-Jozefcollege – Pieter De Nefstraat 4 – 2300  TURNHOUT 

 

VRAGENLIJST OUDERS IN VERBAND MET STUDIEKEUZE SECUNDAIR ONDERWIJS 

 

studiekeuze van 

 

naam: ………………………………………………………ouder van …………………. uit klas: 6…. 

 

Vanaf september 2019 werd het secundair onderwijs grondig hervormd.  

Dit betekent: kinderen die hun getuigschrift behalen, gaan naar de A-stroom. Kinderen die hun 

getuigschrift niet behalen, moeten starten in de B-stroom. Daar kunnen ze alsnog hun getuigschrift 

van de lagere school behalen. 

 

O Ik denk er momenteel aan mijn kind in de A-stroom te laten starten in de richting(en) waarin de 

klemtoon ligt op:  

 

 Economie & organisatie 

 Kunst & creatie 

 Moderne talen & wetenschappen  

 Voeding & horeca 

 Sociale vorming (Maatschappij en welzijn) 

 Sport 

 STEM (praktisch) 

 STEM (theoretisch) 

 Wiskunde- wetenschappen 

 Klassieke talen (Latijn, Grieks) 

 

O Ik denk dat mijn kind in de B-stroom zal starten. 

 

 

Zijn er bepaalde redenen waarom u hieraan de voorkeur geeft?  Welke? 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

Heeft u al aan een bepaalde school gedacht?  Zo ja, welke? Waarom? 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Heeft u nog bemerkingen of vragen in verband met de studiekeuze van uw kind?  U kan die 

hieronder neerschrijven. 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Datum en handtekening ouders 

 

 

 



 

VRAGENLIJST van de kinderen IN VERBAND MET STUDIEKEUZE SECUNDAIR ONDERWIJS 

 

 

studiekeuze van 

 

naam: …………………………………………………………………………klas: 6…. 

 

In september gaan jullie naar de middelbare school. Jullie zullen een school moeten kiezen maar 

ook een richting. Daarom willen we graag weten welke richting je zou kiezen. Je mag ook 

nummers zetten als je twijfelt tussen een verschillende richtingen. 

 

O Ik denk dat ik in de A-stroom zal starten in de richting(en) waarin de klemtoon ligt op:  

 

 Economie & organisatie 

 Kunst & creatie 

 Moderne talen & wetenschappen  

 Voeding & horeca 

 Sociale vorming (Maatschappij en welzijn) 

 Sport 

 STEM (praktisch) 

 STEM (theoretisch) 

 Wiskunde- wetenschappen 

 Klassieke talen (Latijn, Grieks) 

 

O Ik denk dat ik in de B-stroom zal starten. 

 

 

Waarom kies je voor deze richting? 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

Heb je al aan een bepaalde school gedacht?  Zo ja, welke? Waarom? 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Heb je nog bemerkingen of vragen in verband met je studiekeuze?  Die mag je hieronder 

schrijven.  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

[Adres bestemmeling] [datum]

 

 


