
Aan de ouders van de leerlingen 

Aan de leerlingen van het tweede leerjaar 

INFO 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

 

 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/brief studiekeuze 2 naar 3 13-3-2018 
 

Studiekeuze in de tweede graad 
 
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
Op het einde van het tweede jaar zal uw zoon/dochter een keuze maken voor een studierichting in de tweede 

graad. Met onderstaande initiatieven wil de school u en uw zoon/dochter informeren en hierbij begeleiden. 

 

1. Talentenportfolio 

In dit boekje gaan we op zoek naar de talenten van onze leerlingen aan de hand van creatieve,  

verkennende opdrachten. Ook gaan we op zoek naar hun dromen, hun uitdagingen om zodoende hun talenten te 

gebruiken bij zaken die ze graag willen doen. 

 

2. Leren leren: invullen en bespreken zelfreflectiedocument examen1 en gesprek klassenleraar en/of 

studiecoach 

Leerlingen vullen na examen1 een document in om te ontdekken wat de mogelijke oorzaken zijn van hun 

tegenvallende resultaten. Op deze manier ontdekken ze hun werkpunten. Dit alles wordt besproken met de 

ouders, klasleraar en/of studiecoach. 

 

3. Voorlichting leerlingen i.v.m. verdere studiekeuze + snuffelstage derde jaar 

Het maken van een doordachte keuze is een belangrijke stap in de onderwijsloopbaan van de leerlingen. Om hen 

hierin te begeleiden nemen we volgende initiatieven: 

Op dinsdag 27 maart krijgen alle leerlingen een korte uiteenzetting over de structuur van het secundair onderwijs 

en het aanbod van de studierichtingen in de 2
e
 graad. Dit gebeurt door de directie. Van het CLB ontvangen de 

leerlingen een infobrochure waarin ook andere onderwijsvormen aan bod komen. 

Om hen een beter beeld te kunnen geven van wat de verschillende studierichtingen inhouden, volgen de 

leerlingen volgens een beurtrol een selectie poolvakken typisch voor de aangeboden studierichtingen. 

 

Economie werd niet opgenomen in het beurtrolsysteem omdat de leerlingen van moderne wetenschappen reeds 

economie krijgen van de leerkracht die ook in het derde jaar lesgeeft. De pool economie kan uiteraard wel worden 

voorgesteld aan geïnteresseerde leerlingen van 2LATN. 

 

Tijdens deze dag kunnen de leerlingen van het tweede jaar eveneens cursussen inkijken van de verschillende 

studierichtingen in de tweede graad. Ook de CA’s worden voorgesteld. 

 

De leerlingen die overwegen om van onderwijsvorm te veranderen kunnen eventueel een bezoek brengen aan 

GO! De Handelsschool of TechniGO (op voorhand laten weten via Smartschool aan mevrouw Caruso). 

 

4. Voorlichting ouders i.v.m. verdere studiekeuze 

Omdat we het belangrijk vinden dat ook ouders optimaal betrokken worden bij de onderwijsloopbaan en 

de studiekeuze van hun kinderen, lichten de directie, en het CLB de studiekeuzemogelijkheden en de 

onderwijsstructuur in de tweede graad toe op dinsdagavond 27 maart. U wordt hiervoor uitgenodigd om 

19:30, in het schoolrestaurant. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via onderstaand strookje, ten 

laatste op dinsdag 20 maart. Op diezelfde avond is er ook oudercontact (zie aparte brief). In bijlage vindt u 

een overzicht van de studiemogelijkheden die onze school aanbiedt in de tweede graad. 

  



5. Studiekeuzes kenbaar maken 

In de week van 16 april ten laatste vullen de leerlingen in overleg met de ouders een voorlopig 

studiekeuzeformulier in waarbij wordt gepolst naar interesses, capaciteiten, talenten en vaardigheden. 

 

6. I-Study-junior via Onderwijskiezer 

De I-Study-junior is een vragenlijst die peilt naar de studiehouding van de leerlingen, namelijk de motivatie om te 
leren en de manier waarop ze leren, hun studiehouding. 
 

7. I-Like-junior via Onderwijskiezer 

De I-Like-junior test is een test waarmee de leerlingen hun belangstelling verkennen. Als alle vragen beantwoord 

werden, verschijnt een grafiek met het resultaat per belangstellingsdomein. Men kan dan doorklikken naar de 

studierichtingen die bij een belangstellingsdomein horen. 

 

8. Advies 

Zowel de klassenraad als de leraren, klassenleraar en studiecoach kunnen de keuze van de leerlingen door 

middel van advies bevestigen of bijsturen. Dat gebeurt op het einde van het schooljaar via het eindrapport. De 

bedoeling is dat advies niet zomaar naast zich neer te leggen; de leraren hebben zich immers een goed beeld 

gevormd van de competenties, de persoonlijkheid en de capaciteiten van de leerlingen. Ervaring leert ons dat 

onze leerlingen prima slaagkansen hebben in het derde jaar, op voorwaarde dat ze een realistische keuze 

maken. 

Bij het verlenen van het advies gebruiken we ook Onderwijskiezer (https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php)! 

 

We hopen dat deze initiatieven bijdragen tot het maken van een doordachte studiekeuze die aansluit bij de 

mogelijkheden en interesses van uw zoon/dochter. Voor meer informatie en toelichting kan u uiteraard ook altijd 

terecht bij de directie, de leerkrachten, de studiecoaches, de leerlingenbegeleiders of op www.atheneumaalst.be. 

 

 
C. Caruso en K. Gille 
 
Studiecoaches 

Marie-Paule Haegeman 
 
Directeur 

 

De klasmonitor haalt de strookjes op tijdens het eerste lesuur dinsdag 20-03-2018 en brengt ze binnen op het 
leerlingensecretariaat. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ondergetekende ………………………………………………….……………………………………………, 

ouder van: …………………………………………………………………….., klas: …………………… zal 

 

  aanwezig zijn met ……….. personen. 

  niet aanwezig zijn. 

 

Handtekening  

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php
http://www.atheneumaalst.be/

