
 
 
 
 
 

 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/brief studiekeuze 2 naar 3 21-3-2022 
 

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. Infomoment 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 maandag 25 april krijgen alle leerlingen na een gezond en verkwikkend ontbijt een korte uiteenzetting over 

de structuur van het secundair onderwijs en het aanbod van de studierichtingen in de 2e graad. Dit gebeurt door de 

directie.  

- 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.  

- Tijdens deze dag kunnen de leerlingen van het tweede jaar op de mini-studiebeurs eveneens cursussen inkijken 

van de verschillende studierichtingen in de tweede graad. 

- Van het CLB ontvangen de leerlingen een digitale infobrochure waarin ook andere onderwijsvormen aan bod 

komen. 

- De leerlingen krijgen ook tijdens deze snuffeldag de kans om kennis te maken met andere onderwijsvormen 

binnen onze schoolgemeenschap.  

 

2. Infomoment 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, licht de directie de studiekeuzemogelijkheden en de onderwijsstructuur 

in de tweede graad toe op donderdagavond 31 maart om 19:30. 

Op diezelfde avond is er ook oudercontact (zie aparte brief).  

Via de website van de school kunnen de studietabellen en studieprofielen geraadpleegd worden.  
 

3. Studiekeuzes kenbaar maken 

In de week van 09/05/2022 vullen de leerlingen in overleg met de ouders een voorlopig studiekeuzeformulier in 

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

 

4. Advies 

Zowel de klassenraad als de leraren, klascoach en leerlingenbegeleider 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)! 

(bijvoorbeeld de online vragenlijsten I-Study Junior en/of I-Like Junior, om samen met de leerlingen te peilen naar 

hun studiehouding, hun motivatie om te leren, de manier waarop ze studeren en hun belangstelling) 

Op de snuffeldag van 25 april zal bovenstaande informatie ook aan alle leerlingen worden voorgesteld. 

 

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 klascoach, de leerlingenbegeleiders of op www.atheneumaalst.be. 

 
 

C. Caruso, K. Gille en G. Tavernier 
Leerlingenbegeleiders 

Marie-Paule Haegeman 
Directeur 

 
 

Aan de ouders van de leerlingen 

Aan de leerlingen van het tweede leerjaar 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

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


Indien u op 31/03/2022 aanwezig zal zijn op het infomoment voor ouders, gelieve onderstaand strookje aan 
het leerlingensecretariaat te bezorgen ten laatste op woensdag 23/03/2022. 
 

 
 
Ondergetekende, ouder(s) van ………………………………………….…………………………….., klas ………………, 

zal / zullen aanwezig zijn op het infomoment studiekeuze van 2 naar 3 op 31/03/2022 om 19:30 in het 

schoolrestaurant met ………………….. personen. 

Handtekening 

 

 


