
 

Lagere School 
Pieter De Nefstraat 4 T 014 41 17 02 directie@sjt-lager.be 
2300 Turnhout   www.sjt-lager.be 

Op stap naar het secundair onderwijs 
Beste ouder(s)               Turnhout, 4 februari ‘22 

Samen met u probeert de school uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in hun studiekeuzeproces.  

We willen u heel graag  goed informeren en nodigen u daarom vriendelijk uit op onze school uit voor een infosessie. Gezien de huidige  
maatregelen (COVID-19), plannen we het infomoment op dinsdag 22 maart.  

We willen u laten kennis maken met de structuur van het secundair onderwijs. Daarnaast geven we informatie over de website 
‘onderwijskiezer.be’.  

Er is die avond de mogelijkheid om algemene vragen te stellen. Voor individuele vragen kan er nadien een afspraak gemaakt worden met 
de CLB-medewerker van het onthaalteam (Lieve Vanbel).  

 
Graag weten we vooraf wie er aanwezig zal zijn. Daarom vragen we om het inschrijvingsstrookje terug te bezorgen aan de leerkracht op 
school. We hopen jullie allen te verwelkomen!  
 

Graag geven we ook nog de volgende info: 
 

• Ouders die de Nederlandse taal voldoende machtig zijn, kunnen aansluiten bij een digitaal aanbod.  
➔ Zie flyers vanuit het CLB: online infosessie op 8 februari of via de website van het CLB 
 

• Ouders die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en een tolk nodig hebben, kunnen aansluiten bij een extra sessie. 
➔ Juf Ine zal jullie hierover verder contacteren en informeren. 

 
 
Dankuwel voor uw begrip en flexibiliteit.  
 

Vriendelijke groeten 

CLB  Infoteam         Leerkrachten en directie Sint-Jozefcollege Turnhout  

Evi Bolckmans 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook (terug te bezorgen aan school) 

De ouders van …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… Klas ……………………. 

 kunnen aanwezig zijn op het infomoment op school op dinsdag 22 maart met …….…………… personen. 
 

 zijn niet aanwezig op het infomoment op school, maar volgen de online infosessie.  

 

 

Handtekening: 

 
 

Voor wie? Alle ouders en leerlingen die de overstap maken naar het secundair onderwijs. 
  

Wanneer? Dinsdag 22 maart 2022 

       19.00 uur 

Waar?         Sint-Jozefcollege BSD - refter 
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