Deinze, 21 november 2017
6tso STUDIEKEUZEBEGELEIDING
Geachte ouder(s)
Beste leerling
Eind juni studeert uw zoon of dochter af op onze school. De keuze voor hoger
onderwijs, gaan werken, of werken en studeren, is aan de orde! Om een goede
keuze te maken, hebben de leerlingen nood aan een duidelijk overzicht van de vele
mogelijkheden. Dat overzicht willen wij hen dit schooljaar bieden. We vinden het
echter ook belangrijk dat elke leerling een grondig individueel en begeleid keuzeproces doormaakt. Daarom organiseren we voor alle leerlingen van 6tso een
studiekeuzebegeleiding in vijf grote delen.

DEEL 1
o.l.v. CLB in
Datum
dinsdag
23-01-2018
dinsdag
20-02-2018

lesuur
1-2
3-4
5-6
7-8
1-2
3-4
5-6
7-8

klas
6AIT, 6ITN
6MO2
6MO1
6OMC
7bso
6JZ1
6JZ2-6MD
6JZ3

Lokaal
H310
H310
H310
H310
H310
H310
H310
H310

Onderwerp: structuur van het hoger onderwijs, studiepunten, leerkrediet …

vzw Leiepoort Deinze – Guido Gezellelaan 105 – 9800 Deinze

DEEL 2


Individueel bezoek aan SID-in
We bezoeken de SID-IN-beurs niet in schoolverband. Dit kan wel individueel
op zaterdag. Deze beurs kan zowel in Gent als in Kortrijk bezocht worden.
18 - 20 januari in Gent - Flanders Expo
1 – 3 maart in Kortrijk - Expo



Infoavond
‘Studiemogelijkheden in het hoger onderwijs’ voor ouders, i.s.m. het CLB op
woensdag 21 februari 2018 in H317 (auditorium).
om 18.30 uur voor 6AIT-6ITN-6JZ-6MD
om 20.00 uur voor 6MO-6OMC-6bso-7bso

campus
Sint-Vincentius

Peter Benoitlaan 40
9800 Deinze

Tel. 09 381 63 63
Fax 09 381 63 89

info@sintvincentiusdeinze.be
leiepoortdeinze.be

DEEL 3
o.l.v. derdegraadteam – klassenleraars



tijdens de maanden januari en februari 2018
Door de overheid werd een nieuw instrument ‘Columbus’ ontwikkeld,
waarmee leerlingen zicht krijgen op hun mogelijkheden, talenten en interesses
op studievlak. De screening is heel uitgebreid en elke leerling krijgt hiervan een
persoonlijk rapport. Hierdoor kan een bewuste studiekeuze gemaakt worden.
Wij kiezen ervoor dat alle leerlingen de studiekeuzetest tijdens de schooluren
maken. Deze gebeurt online. Meer informatie over deze test kan u vinden in
de brief in de bijlage. De overheid wil de resultaten van deze test graag
gebruiken voor verder onderzoek. Indien u niet wil dat de screening van uw
zoon of dochter hiervoor gebruikt wordt, kan u de brief in de bijlage afdrukken
en het ingevuld strookje voor de kerstvakantie op het leerlingensecretariaat
van de school bezorgen.

DEEL 4



7 maart 2018 – 19.30 uur:
infoavond waarbij oud-leerlingen van onze school hun ervaringen met verder
studeren en werken delen met onze huidige laatstejaars
eind april 2018:
De klassenleraars maken een lijst op van de gemaakte keuzes. Deze keuzes
worden besproken op de evaluerende klassenraad.

DEEL 5
o.l.v. het derdegraadsteam – CLB




mei 2018
individuele gesprekken voor leerlingen met klassenleraar en CLB (vrijblijvend)
bespreken van de toekomst, zoeken naar mogelijke studierichtingen in het
hoger onderwijs.

We wensen elke leerling een verhelderend en verrijkend parcours toe.

Met vriendelijke groeten
Vicky Van de Walle en Dominik Olivier
Verantwoordelijke leerkrachten

