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Aan de ouders van leerlingen 6de en 5de leerjaar, 

 

Uw dochter of zoon zet volgend jaar of binnen twee jaar de stap naar het secundair onderwijs. Samen 
staat u voor een belangrijke studie- en schoolkeuze. School en CLB ondersteunen leerlingen en ouders 
om deze beslissingen te nemen met kennis van zaken. 
 
Folder “Wegwijs in het secundair onderwijs” 

Vrij CLB Leuven bezorgt aan alle ouders van leerlingen 6de en 5de leerjaar een exemplaar van de folder 
“Wegwijs in het secundair onderwijs”. In deze folder beschrijven we de grote lijnen van het secundair 
onderwijs dat sinds 2019 wordt gemoderniseerd. 
 
Ingesproken presentaties 

Omwille van corona organiseren we dit schooljaar geen infoavonden. In de plaats maakten we een aantal 
ingesproken presentaties over de structuur van het secundair onderwijs, studie- en schoolkeuze en 
inschrijven in een secundaire school. 
 
Leerlingen ondersteunen bij de overstap naar het secundair onderwijs 

De scholen organiseren in het 6de leerjaar activiteiten waarin ze leerlingen informeren over het secundair 
onderwijs en nadenken over interesse, talenten, studie- en schoolkeuze. 

Vrij CLB Leuven en Vrij CLB Netwerk ontwikkelden materialen die scholen hierbij kunnen gebruiken zoals 
een keuzewerkboekje, een presentatie over het secundair onderwijs en een belangstellingstest. 
 
Nuttige informatie gebundeld 

Op www.vclbleuven.be/kiezen/nalo.pdf bundelen we links naar websites en documenten met nuttige 
informatie over de overstap naar het secundair onderwijs. U vindt op deze pagina onder meer: 

 Folder “Wegwijs in het secundair onderwijs”; 

 Ingesproken presentaties “Op stap naar het secundair onderwijs”; 

 Nieuw studieaanbod in de 2de en 3de graad secundair onderwijs; 

 Mini-lesje Latijn; 

 Documenten over studieaanbod en infomomenten van scholen in de regio; 

 Vragenlijst voor het informeren over secundaire scholen; 

 Folder “Inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs”. 
 
Gesprek met CLB 

Ouders die een gesprek wensen met CLB over de overstap naar het secundair onderwijs kunnen contact 
opnemen met de CLB-anker van de school. U vindt de naam en contactgegevens op de website van de 
school of via www.vclbleuven.be (praktisch>scholen). 

 

Veel succes! 

 

Het CLB-team 

         Op stap naar het secundair onderwijs 
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