
 

Brugge, 19 november 2019 

Betreft : oriëntering zesde leerjaar 

Beste ouder(s), 

2020 komt er met rasse schreden aan. Dit is meteen ook het jaar waarin uw zoon of dochter een belangrijke                    
stap zet naar het secundair onderwijs. 
Wij willen hen daar in het laatste jaar basisschool goed op voorbereiden en hen (en u, als ouders) goed                   
begeleiden in het maken van een passende keuze. 
Om uw agenda alvast te kunnen plannen geven wij graag onderstaande informatie en data mee. 
 

● Zo werken wij in januari in het boekje “Op stap naar het secundair onderwijs”. Een               
werkboekje dat jullie thuis ook af en toe zullen zien en de mogelijkheid biedt om een                
aantal zaken samen met uw zoon/dochter te bespreken. 

● Een medewerker van het CLB komt een hele voor- of namiddag in elke klas de structuur van het                  
secundair onderwijs uitleggen. U bent als ouder van harte uitgenodigd om in de klas, samen met uw                 
zoon of dochter, de uitleg mee te volgen. We voorzien een gezamenlijk moment voor alle info,                
daarna krijgt u de kans als ouder om bij een kop koffie eventueel nog vragen te stellen aan het CLB                    
tijdens de speeltijd van de kinderen. Het is eventueel ook mogelijk om de info bij te wonen in een                   
andere klas dan die van uw zoon of dochter.  

Praktisch: 
○ L6A: dinsdagnamiddag 21 januari 2020 van 13.30u  tot 15.50u. 
○ L6B: donderdagvoormiddag 23 januari 2020 van 8.45u  tot 11.00u. 
○ L6C: vrijdagvoormiddag 24 januari 2020 van 8.45u  tot 11.00u. 

● Daarnaast bezoeken wij enkele secundaire scholen met een verschillende bovenbouw om zo kennis             
te maken met het ASO-TSO-BSO. 

● Wij sluiten deze voorbereiding af met een oudercontact op dinsdag 18 februari 2020 waarop wij u                
vriendelijk uitnodigen. Daar bespreken wij het BASO-formulier en het (vrijblijvende) advies voor de             
studierichting dat, wij als team, het best passend vinden voor uw zoon/dochter. 

● Daarnaast willen we ook nog volgende data meegeven om deze alvast te kunnen noteren in uw                
agenda. 
Op dinsdag 17 december 2019 gaat het eerste individuele oudercontact door.  
Op donderdag 18 juni 2020 gaat het afsluitend oudercontact door van uw kind in de basisschool.  
Dit alleen voor het zesde leerjaar. Voor de andere leerjaren gaat dit door op dinsdag 23 juni 2020. 
Op maandag 29 juni 2020 zijn jullie hartelijk welkom voor de proclamatie van uw dochter/zoon.               
Verdere informatie volgt later.  

U ziet het, het belooft alweer een boeiende periode te worden in het zesde leerjaar. 

Met vriendelijke groeten, 
juf Rachel, meester Kris, meester Thijs en meester Tom en de directeur 

 
 

 Karel de Goede VZW  


