
 
 

                                                                                                             19 februari 2018 

Studiekeuzebegeleiding en keuzeproces voor 2, 4, 6 en 7 

Beste ouders 
Beste leerling  
 
De toekomst van elk kind is belangrijk dus is het ook van groot belang dat elk kind een juiste 

studiekeuze maakt! Het keuzeproces is echter een complex gegeven en een goede 

begeleiding is daarom onontbeerlijk. Zowel de school als de ouders spelen hierbij een 

belangrijke factor. 

Onze school organiseert daarom een infoavond EHBS (Eerste Hulp Bij Studiekeuze) op 13 

maart 2018 om 19 uur, voor alle ouders die een kind hebben in een schooljaar waar een 

keuze gemaakt moet worden. (= Leerlingen die van het 2e jaar naar het 3e jaar gaan, van het 

4e jaar naar een 5e en de leerlingen die uitstromen na een 6e of 7e jaar.) 

Zit je met vragen rond volgende items, twijfel dan niet om te komen naar onze infoavond. 

 Hoe verloopt een keuzeproces? 

 Hoe detecteer ik de talenten bij mijn kind? 

 Hoe moet ik mijn kind begeleiden bij het maken van een goede studiekeuze? 

 Wat doet de school om de kinderen te begeleiden in dit proces? 

 Welke studierichting kan mijn kind kiezen? 

Naast de infoavond EHBS voor ouders, organiseren we voor de leerlingen op 13 en 14 maart 

oriënteringsdagen. Op die dagen kunnen de leerlingen die een keuze moeten maken, maar 

het nog niet helemaal weten, op gesprek bij een studiekeuzebegeleider. Hierover ontvangen 

jullie nog een brief met de concrete informatie om een afspraak te maken. Bij de leerlingen uit 

het 6e en 7e kwam dit thema reeds ruim aan bod tijdens de lessen Nederlands of PAV.  

Graag hebben we een zicht op hoeveel ouders aanwezig zullen zijn op de infoavond EHBS. 

Gelieve daarom het invulstrookje in te vullen en terug te bezorgen aan de opvoeder ten laatste 

woensdag 7 maart.  

Vriendelijke groeten 

Het GOK-team (Gelijke onderwijskansen) 

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

Ik/Wij, ouder(s) van ………………………………………………………………………………….. 

uit klas ……………………………………………... wens(en) graag te komen naar de infoavond 

rond studiekeuzebegeleiding op 13 maart 2018.  

Ik/Wij zou(den) graag een antwoord krijgen op volgende vraag/vragen: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

O     Overgang van 2e naar 3e jaar                           O Overgang naar hoger onderwijs:  

O     Overgang van 4e naar 5e jaar     O Master opleiding   O Bachelor opleiding        

O     Algemene info      O HBO 5                   

       O Andere nl: ………………………………..         


