Westmalle, 9 oktober 2018

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 zetten we sterk in op het informeren van onze leerlingen. De
klassenleraren lichten de essentiële stappen in het keuzeproces toe en wijzen op het belang van zelfkennis.
Op vrijdag 19 oktober geeft onze CLB-medewerker aan de leerlingen toelichting over leerkrediet en
toleranties, over de website ‘Onderwijskiezer’ en over andere interessante hulpmiddelen bij het zoeken naar
geschikte opleidingen.
Daarnaast nodigen wij ook een deskundige uit op school om u en uw zoon of dochter wegwijs te maken in
het studieleven van het hoger onderwijs. U bent meer dan welkom op deze leerrijke avond.
“Studeren in het hoger onderwijs”
door Prof. dr. S. De Haes
donderdag 25 oktober 2018 om 20.00 uur in de refter van het college
Met de organisatie van deze avond onderstrepen wij hoe belangrijk een goed studiekeuzeproces is. Het lijkt
ons dan ook vanzelfsprekend dat alle zesdejaars aanwezig zijn op deze avond. Aan de leraren is gevraagd op
vrijdag 26 oktober geen toetsen of taken te plannen. Uiteraard bent ook u als ouder 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. We verwijzen nu al heel graag naar onze studentenavond op
15 februari 2019.
Voor een vlotte organisatie van de avond vragen wij u om ten laatste op maandag 22 oktober in smartschool
aan te duiden met hoeveel personen uw zoon of dochter aanwezig zal zijn op deze infoavond.
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