Op stap naar het secundair
Gemeentelijke Basisschool Buggenhout
Buggenhout, 12 december 2017

Aan de ouders van onze zesdeklassers

Beste ouders,
Bij de start van het nieuwe jaar komt ook de overstap van uw zoon of dochter naar het secundair alweer
een stapje dichterbij. In de klas werd hier al geregeld bij stilgestaan.
De overstap naar het secundair onderwijs is dan ook een grote en belangrijke stap
sta in het leven van uw kind.
Vandaag zijn de zesdeklassers de oudsten van de basisschool, volgend schooljaar zijn ze opnieuw de
jongsten van de secundaire school. De vaste klasleerkracht wordt ingewisseld voor een hele reeks
vakleerkrachten en ook het aantal
aantal vakken breidt gevoelig uit. En dan hebben we het nog niet gehad over de
keuzemogelijkheden die bestaan in het secundair onderwijs.
Het maken van de juiste keuze is erg belangrijk. Dat kan best wanneer men volledig geïnformeerd is.
Vandaar dat we, naar jaarlijkse gewoonte, samen het met Vrij CLB Waas en Dender een info-avond voor
ouders willen organiseren waarop we de overstap naar het secundair onderwijs in de kijker plaatsen. Deze
info-avond
avond wordt georganiseerd voor alle zesdeklassers van alle Buggenhoutse
Buggenhoutse scholen op maandag 15
januari 2018 om 19.30 uur in GC De Pit (Platteput 16, Buggenhout)
Volgende inhouden komen zeker aan bod tijdens deze info-avond:
info
•
•
•
•
•

Hoe leer ik een secundaire school beter kennen?
Wat is het verschil tussen een AA en B-klas?
Hoe zit het secundair onderwijs in elkaar?
Waarmee moeten we rekening houden bij een schoolkeuze?
…

Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. U merkt dat dit een heel interessante avond wordt. We hopen dan
ook u te mogen verwelkomen..

Vriendelijke groeten,
Directie, leerkrachten en CLB-medewerkers
medewerkers
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