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OP STAP NAAR … HET SECUNDAIR ONDERWIJS 
 

Welkom op één van onze info-avonden in de regio Gent. Het Vrij CLB Gent nodigt alle 

ouders uit van kinderen die volgend schooljaar de overstap maken naar het secundair 

onderwijs. 

 

Het CLB is onafhankelijk van de school en geeft jullie algemene informatie over: 

-  de structuur van het secundair onderwijs 

-  de mogelijke hervormingen vanaf september 2018 

-  het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B. 

-  aanmelden en inschrijven in het secundair onderwijs  

Daarnaast geven we tips die jou en je kind kunnen helpen bij de keuze van richting en 

school.  

   Je kan een keuze maken uit de volgende info-avonden: 

 

  dinsdag 14 november 2017: 

- in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 68 te Mariakerke 

donderdag 16 november 2017: 

-   in ’t Groenendal, Brandegems Ham 5 te Merelbeke 

dinsdag 21 november 2017: 

- in het Gildenhuis, Loofblommestraat 10 te Sint-Denijs-Westrem 

donderdag 23 november 2017: 

-  in het Beroepenhuis, Doornzelestraat 86 te Gent 

dinsdag 28 november 2017: 

- in jeugdlokaal Orphanimo, Koning Albertlaan 29B te Lochristi 

donderdag 30 november 2017: 

- in de Keurezaal - Saffarken, Dr.J.Persynplein 6 te Wachtebeke 

dinsdag 5 december 2017: 

- in de Kollebloem, Leenstraat 18 te Heusden 

 

Aanvang 19.30 uur - Einde rond 21.30 uur 
 

Inschrijfstrookje: Gelieve slechts één infoavond aan te kruisen aub. 

Graag terug bezorgen op school voor 27 oktober. Met dank.                       

 

Ik, ……………………………………………………………….. ouder van ..……………………….………………………… 

uit (naam school): ………………………………………………………………….………..…………………………………. 

 

zal aanwezig zijn met ……….. (aantal) personen: 

0 Op 14 november in Mariakerke 0 Op 28 november in Lochristi 

0 Op 16 november in Merelbeke 0 Op 30 november in Wachtebeke 

0 Op 21 november in Sint-Denijs-Westrem 0 Op  5 december in Heusden 

0 Op 23 november in Gent  

 

0 zal niet aanwezig zijn op een infoavond. 

 

Ik ben bereikbaar op mailadres: ………………………………………………………………………………………… 
(graag in drukletters) We gebruiken dit mailadres om u op de hoogte te houden van eventuele verandering. 

 

 Handtekening 
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