Westmalle, 6 november 2017

Geachte ouders
Beste leerlingen
Zoals u op het gezamenlijke oudercontact al vernomen hebt, vormt studiekeuze in het zesde jaar een
bijzonder belangrijk aandachts- en actiepunt. Die studiekeuze is een groeiproces. Vanuit onze opdracht als
ASO-school willen wij graag onze leerlingen daarin ondersteunen en ook de ouders als belangrijke partners
daarbij betrekken.
In de periode voor de allerheiligenvakantie hebben de leerlingen al een eerste belangrijke brok informatie
gekregen: door de klassenleraren werden de essentiële stappen in het keuzeproces toegelicht en ook het
belang van zelfkennis kwam aan bod. Op vrijdag 27 oktober heeft onze CLB-medewerker aan de leerlingen
toelichting gegeven over leerkrediet en toleranties, over de website ‘Onderwijskiezer’ en andere interessante
hulpmiddelen bij het zoeken naar geschikte opleidingen.
Het bijkomend informatieblok dat we onze leerlingen en hun ouders in het eerste semester nog willen
meegeven, is de uiteenzetting van
Prof. dr. A. Van Oevelen:
De weg naar succes in het hoger onderwijs
op maandag 20 november 2017 om 20.00 uur in de refter van het college.
De heer A. Van Oevelen was tot en met vorig academiejaar professor aan de Universiteit Antwerpen. Als
hoogleraar met een brede ervaring is hij ideaal geplaatst om een leerrijk verhaal te brengen. Wat zijn de
sleutels tot succes? Wat zijn mijn slaagkansen? Wat is het belang van mijn vooropleiding? Hoe kan ik een
studieloopbaan uittekenen in het hoger onderwijs? Hoe verloopt een academisch jaar? Examens en andere
evaluatievormen? Kan ik begeleiding krijgen aan hogeschool en universiteit? Hoe zinvol is het om een
semester te studeren in het buitenland?
Studiekeuze vormt fundamenteel een traject waarbij zowel leerling als school tijd en energie investeren.
Enkel als beide partijen hun investering ten volle opbrengen, kan het een succesrijk verhaal worden. Het lijkt
ons dan ook vanzelfsprekend dat alle zesdejaars aanwezig zijn op deze avond. Aan de leraren is gevraagd op
dinsdag 21 november geen toetsen of taken te plannen. Ook de ouders zijn van harte uitgenodigd.
In het tweede semester komt het initiatief sterker bij de leerlingen te liggen. In het stappenplan (door de
leerlingen op elk moment te raadplegen via Smartschool) vindt u hoe hun persoonlijk initiatief nog feedback
krijgt van klassenleraren en klassenraad. Als bijzonder belangrijk aanbod van de school uit wijzen we alvast
op onze studentenavond op 2 maart.
Voor een vlotte organisatie van de avond vragen wij u om ten laatste op dinsdag 14 november in smartschool
aan te duiden met hoeveel personen u aanwezig zal zijn op deze infoavond.
Met vriendelijke groeten
de klassenleraren van 6 SO

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Sint-Jan Berchmanscollege  Westmalle  tel. 03 312 98 98  e-mail: college@sjbmalle.be
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

