
Op stap naar het
secundair onderwijs

Kiezen doe je niet alleen!

      of sluit u liever aan bij één van onze infoavonden?

           Online infoavonden die u thuis kan volgen via uw computer

                05/12/22 - 19u30
                15/12/22 - 19u30
                11/01/23 - 19u30 
   
           Infoavonden op locatie 
                28/11/22 - 19u30                         CC 't Schaliken Herentals 

                01/12/22 - 19u30                         Theaterzaal De Krekke Westerlo

                06/12/22 - 19u30                         CC 't Getouw Mol                                      

                13/12/22 - 19u30                         Stadhuis Hoogstraten  

                10/01/23 - 19u30                         Thomas More Geel

                10/02/23 - 16u, 17u, 18u, 19u     Thomas More Turnhout (inschrijven niet nodig)

                11/02/23 - 9u30, 10u30, 11u30   Thomas More Turnhout (inschrijven niet nodig)

Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar
naar het secundair onderwijs? En bent u nog op
zoek naar informatie...

Bekijk dan onze ingesproken diavoorstelling 
via onze website...

 

Om de diavoorstelling te beluisteren 

of om u in te schrijven voor de infoavond...

Scan onderstaande QR-code of ga naar onze website 

www.vrijclb.be/vrij-clb-kempen/studiekeuze



Kiezen doe je niet alleen!

Wat?

Vanuit Vrij CLB Kempen willen we u graag, samen met de
lagere scholen, zo goed mogelijk begeleiden bij het
studiekeuzeproces van uw zoon of dochter. 

Voor wie?

Ouders (en leerkrachten) van leerlingen uit het 5e en 6e
leerjaar die volgend schooljaar de overstap maken naar
het secundair onderwijs.

Hoe?

Aan de hand van een ingesproken diavoorstelling die u
via onze website kan beluisteren op een moment naar
keuze , online infoavonden die u thuis kan volgen via uw
computer of infoavonden op locatie, willen we u graag
laten kennismaken met de algemene structuur van het
secundair onderwijs. 
U kiest dus zelf op welke manier u deze informatie wil
verkrijgen.  Belangrijk: de inhoud is hetzelfde. 

Doel?

De informatie is vooral bedoeld als eerste kennismaking
met het secundair onderwijs. Voor meer informatie over
een specifieke school of richting, kan u terecht op de
websites en infomomenten van de secundaire scholen
zelf of op de website www.onderwijskiezer.be. 

Praktisch?

Om de diavoorstelling te beluisteren of om u in te
schrijven voor een (online) infoavond: scan onderstaande
QR-code of ga naar onze website www.vrijclb.be/vrij-
clb-kempen/studiekeuze

De infoavonden duren ongeveer 1,5u.

Hulp nodig? Vraag het aan de leerkracht van uw zoon of
dochter of neem contact op met het CLB.

Contactgegevens:  www.vrijclb.be/vrij-clb-kempen/#contact


