PROJECT
STUDIEKEUZEBEGELEIDING
4TSO

Schooljaar: 2017-2018
Naam: ____________________________________
Klas: _______

Beste leerling
Je bent bijna aan het eind van de tweede graad gekomen. Het wordt daarom tijd even stil te
staan bij je studiekeuze voor de derde graad. Sommigen blijven de ingeslagen weg volgen,
anderen kiezen een nieuwe richting. De keuze die je maakt is belangrijk voor verdere studieen werkmogelijkheden: ze opent bepaalde deuren maar sluit tegelijkertijd andere.
Daarom willen we je begeleiden bij deze belangrijke keuze. We denken samen na over je
mogelijkheden en talenten, we bekijken alle mogelijk te volgen studierichtingen, we
organiseren informatiesessies over de richtingen hier op deze school
Om tot een bewustere keuze te komen, zal je een portfolio maken waarin je alle
materiaal verzamelt dat je kan helpen bij het maken van de goede studiekeuze
voor de derde graad.
De portfolio bestaat uit verschillende delen:
- Deel 1: De bigfive-test
- Deel 2: Mijn talenten, mijn interesses
- Deel 3: Welke studierichting past het best bij je interesses?
- Deel 4: Keuze studierichting - profiel
- Deel 5: Voorbereiding infosessies
- Deel 6: Het gesprek met mijn ouders
- Deel 7: Voorlopige studiekeuze
Je bergt de verschillende delen op in een mapje.
We hopen dat je na het doorlopen van de verschillende fases op het eind van dit schooljaar
kiest voor die studierichting die het best aansluit bij je kennis, interesse en talent.
Succes!

AGENDA
Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de verschillende activiteiten en de data
waarop bepaalde delen van je portfolio afgewerkt worden.
Waar?
Wanneer?
Afgewerkt?
OPDRACHT 1
De bigfive-test
OPDRACHT 2
Mijn talenten, mijn
interesses
OPDRACHT 3
Welke studierichting
past het best bij je
interesse?
OPDRACHT 4
Keuze studierichting Profiel
OPDRACHT 5
Voorbereiden
infosessies

Thuis of op school

Krokusvakantie

Thuis of op school

Krokusvakantie

op school, met
klassenleraar

Week 19/02 - 23/02

op school, met
klassenleraar

Week 19/02 - 23/02

op school, met
klassenleraar

Week 18/04 – 21/04

Je portfolio geef je volledig ingevuld af aan je klassenleraar ten
laatste op 5 maart
Infosessies
studierichtingen binnen
de school
OPDRACHT 6
Gesprek met de ouders

op school

Dinsdag 6 maart

thuis

Week 12/03 - 16/03

OPDRACHT 7
Voorlopige keuze en
bespreking

thuis

Week 12/03 - 16/03

Voorlopige keuze indienen aan klassenleraar ten laatste op
Maandag 19 maart
Infodag voor ouders

op school

op woensdag 7 maart

OPDRACHT 1: DE BIGFIVE-TEST
1. Ga naar www.123test.nl/bigfive en klik op persoonlijkheidstest. Kleur de
scorebalkjes in.
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1. Laat de test doen door een vriend(in). Hoe denk hij/zij over jouw
persoonlijkheid. Noteer de score.
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2. Laat de test doen door je ouders. Wat denken zij over jouw
persoonlijkheid? Noteer de score.
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OPDRACHT 2: MIJN TALENTEN, MIJN INTERESSES







Typ in google: “talentenkaart Helix”
Open het Exceldocument “TALENTENKENNIS.xls”
Klik op bewerken inschakelen
Vul je naam, klas en klasleraar in
Klik vervolgens op “Talentenkaart leerling”
Doe de test

Wat is er op jou van toepassing? Knip en plak jouw score in het kader:

OPDRACHT 3: WELKE STUDIERICHTING PAST HET BEST
BIJ JE INTERESSE?




Surf naar http://www.scholenideaal.be/interesseproef
Doe de grondige interesseproef
Op het einde van de proef krijg je het resultaat

Noteer hier je top 3:

Klik op je top 3 en kijk welke studierichtingen in de derde graad
overeenstemmen met jouw interesse. Noteer hier de studierichtingen:
___________________________________________________________
____
___________________________________________________________
____

OPDRACHT 4: KEUZE STUDIERICHTING - PROFIEL
a. Welke richting op onze school past het best bij jouw talenten volgens
jou?
Ga hiervoor op de site
http://www.leiepoortdeinze.be/index.php/sv-studierichtingen
en kies voor de studierichtingen van de derde graad.
Kies één of twee studierichtingen die jou interesseren. Hou rekening met
voorgaande testen! Bekijk het profiel van de leerling en noteer de
studierichting en de elementen uit het profiel die bij jou passen, in
onderstaand schema.
Studierichting: __________________
2 kwaliteiten/competenties uit het profiel die bij mij passen:
Ik _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ik _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Studierichting: __________________
2 kwaliteiten/competenties uit het profiel die bij mij passen:
Ik _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ik _____________________________________________________________
_______________________________________________________________

b. Welke richting op onze school past het best bij jouw talenten volgens
jouw leerkrachten?
Studierichting:
___________________________________________________
c. Is er op onze school geen geschikte richting, ga dan op de site
www.destapgent.be/stapper/
Klik op ‘belangstelling’ en kies het studiegebied waar je het meest
belangstelling voor hebt. Kies in de derde graad die
studierichting(en) die je het meest interesseert (interesseren). Noteer
ze hieronder.
1.
2.

OPDRACHT 5: VOORBEREIDING INFOSESSIES
1. Voorbereiding infosessies (voor leerlingen) over
studierichtingen binnen de school.
We voorzien infosessies over de verschillende studierichtingen op onze
school.
Daarna volgt/volgen één of 2 sessies naar keuze waarin vakleerkrachten
de verschillende studierichtingen toelichten.
Je kiest best voor de studierichtingen van stap 4.
a) Vul het document ‘Aanvraag info studierichtingen’ in .
b) Noteer hieronder minimum 1 vraag, per studierichting, die je op de
infonamiddag aan de vakleerkracht wil stellen.

1.

2.

2. Je kan ook (vrijblijvend) uitleg krijgen over studierichtingen
buiten onze school.
Studierichtingen buiten onze school worden toegelicht door het CLB. Wens
jij meer inlichtingen over één of meerdere studierichtingen buiten onze
school? Vul dan de studierichtingen waarover je informatie wenst in op het
formulier ‘Aanvraag info studierichtingen’ .

OPDRACHT 6: GESPREK MET OUDER(S)
Bekijk je studiekeuzebundel samen met (één van) je ouders.
Hieronder krijgen je ouders de kans om zelf hun mening te formuleren
rond een mogelijke studiekeuze
Noteer de richtingen die momenteel jouw voorkeur verdient (zie opdracht
3).
Commentaar/mening ouder(s)
Keuze
studierichting
derde graad –
met profiel van
de leerling

Keuze
studierichting
derde graad –
met profiel van
de leerling

Keuze
studierichting
derde graad –
met profiel van
de leerling

Handtekening ouder(s)

Handtekening leerling

OPDRACHT 7: VOORLOPIGE KEUZE
Op dit moment is mijn voorlopige keuze:
____________________________________________
Stel je voorlopige keuze voor aan de hand van een korte voorstelling,
waarin je jouw keuze kan staven met jouw
-talenten/ interesses voor de richting
-resultaten voor de kernvakken
-elementen uit het profiel van de studierichting
-jouw toekomstmogelijkheden na het zesde
Gebruik hiervoor je portfolio om je hierin te helpen.

AANVRAAG INFO STUDIERICHTINGEN
Op basis van mijn portfolio, en na het gesprek met klassenleraar en
ouders wil ik meer informatie hebben over volgende studierichtingen.
1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________

Optioneel
Ik zou graag meer uitleg hebben over volgende studierichting buiten
school.
1_______________________________________________________
2._______________________________________________________

