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Beste ouder(s) 

 

Dat de overgang naar het secundair voor leerlingen van de zesde klas niet 

zo eenvoudig is, hoeven we u waarschijnlijk niet te vertellen. Er is heel 

wat keuze… kinderen hebben heel wat talenten, hebben twijfels, zitten 

met vragen, weten niet wat al die richtingen betekenen.  

De leerlingen zullen hierover een infosessie krijgen van het CLB in de klas. 

Omdat het belangrijk is dat ook u concreet geïnformeerd wordt,  

organiseert het CLB 4 webinars. Deze webinars gaan door op dinsdag 

18 januari 2022 en donderdag 20 januari 2022, telkens om 18u. en 

om 20u. Hiervoor dient u op voorhand in te schrijven. De inschrijving 

voor 1 van de 4 aangeboden webinars kan gebeuren via de website van 

het CLB (www.vrijclb.be/vrij-clb-groeninge ) bij ‘webinar januari 

2022’. 

Op de website van het CLB staat heel wat materiaal ter beschikking voor 

ouders (en leerlingen) om u zo goed mogelijk te informeren over de  

overstap van het basis- naar het secundair onderwijs. Deze informatie is 

ook te vinden onder het luik “De stap naar het secundair onderwijs”.  

U vindt er: 

• Een ingesproken presentatie “Structuur van het eerste en tweede 

jaar” 

• Een verwijzing naar de website “Onderwijskiezer” 

• Een verwijzing naar de website “Van basis- naar secundair  

onderwijs” 

• Een link om makkelijk een informatievraag te kunnen stellen 

Geniet van de zoektocht, maak er geen stressvolle periode van. Weet dat 

u in de (soms moeizame) keuze niet alleen staat. Op school komen er nog 

diverse momenten waar we verder kunnen ingaan op de nog niet  

beantwoorde vragen. 

Tot slot hopen we dat deze infosessie een bron van communicatie is na de 

lesuren tussen u en uw kinderen. 

Met vriendelijke groeten 

Meester Alain en juf Julie 
De directie 
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