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Turnhout, 1 april ‘22 

 

individueel oudercontact i.v.m. studiekeuze secundair onderwijs 

 

 

Beste ouders, 

 

Aan de hand van ons keuzebegeleidingsplan wordt er met de kinderen van het 6de leerjaar 

systematisch aandacht besteed aan het kiezen. De oefeningen en opdrachten in het keuzewerkboekje 

zijn daarbij beslist een hulp. 

 

Deze lessen hebben tot doel om de leerling en de ouders 

 te laten nadenken over het maken van keuzes en de consequenties daarvan; 

 informatie te geven over de structuur van het secundair onderwijs; 

 het verband te laten ontdekken tussen capaciteiten, interesses… en de keuzemogelijkheden; 

 te motiveren om een verantwoorde keuze te maken. 

 

De rapporten en ons leerlingvolgsysteem bieden eveneens informatie over de mogelijkheden van uw 

kind.  Wij hopen ook dat deze gegevens tot een goede studiekeuze mogen bijdragen. 

 

Samen met u willen wij deze studiekeuze bespreken op dinsdag 26 april of dinsdag 3 mei vanaf 16 uur.  

De BaSo-fiche is een inlichtingenfiche over uw kind en wordt door de secundaire school gevraagd bij 

de inschrijving.  Deze fiche wordt op deze contactavond gezamenlijk besproken!  De definitieve versie 

wordt later bezorgd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ria Ooms, Hans Vanhemelryck, Leen Vloemans  Annemie Daemen 

leerkrachten 6de lj.            directrice 

 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ouder(s) van …………………………………………………………………………. ..................... klas . .................  

 

 wenst/wensen een gesprek met: 

 

 de klastitularis 

 de klastitularis en CLB-medewerker samen 

noteer hier de vraag voor de CLB-medewerker:  ................................................................................  

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

 

Voorkeurtijdstip:  

 

 Dinsdag 26 april:  

 Tussen 16.00 – 18.00 uur 

 Tussen 18.00 – 20.00 uur 

 Speelt geen rol 

 Dinsdag 3 mei:  

 Tussen 16.00 – 18.00 uur 

 Tussen 18.00 – 20.00 uur 

 Speelt geen rol 

 

 

Handtekening ouder(s): ……………………….. 
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