
 
  
 
 

 
Gent, november 2021 

 

OP STAP NAAR… HET SECUNDAIR ONDERWIJS  
+ WIJZIGINGEN omwille van corona maatregelen! 
 
 
 

Welkom op één van onze infomomenten in de regio Gent. De drie Gentse centra voor leerlingenbegeleiding 
nodigen samen alle ouders uit van kinderen die volgend schooljaar (of één jaar later) de overstap maken naar 
het secundair onderwijs. Leerlingen zijn vanzelfsprekend ook welkom! 
 
Medewerkers van een CLB zijn onafhankelijk van de school en geven je algemene informatie over: 

 de structuur van het secundair onderwijs  

 de modernisering van het secundair onderwijs  

 het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B  

 aanmelden en inschrijven in het secundair onderwijs 

 de werking van het CLB 
 

Daarnaast geven we ook tips die jou en je kind kunnen helpen bij het kiezen van een richting en school.  
 

 
Je schrijft je in voor een gratis:  
 
Optie 1  webinar om te bekijken.  

Door inschrijving ontvang je een link waarmee je op eigen moment en tempo kan kijken, 
eventueel samen met je zoon of dochter. 

 
Optie 2   live infosessie op één van de locaties in Gent of randgemeenten.  

Een CLB-medewerker geeft info over de overstap naar het secundair onderwijs en 
beantwoordt vragen uit het publiek. Je ontvangt na inschrijving eveneens de link naar de 
webinar- filmpjes. De live sessies van november en december 2021 zijn omgezet in online 
sessies (zie schema) 

 
Optie 3  online live infosessie.  

Een CLB medewerkers geeft online info over de overstap naar het secundair onderwijs. 
Deelnemers kunnen vragen in de chat zetten die tijdens of na de presentatie beantwoord 
worden. Je ontvangt na inschrijving eveneens de link naar de webinar- filmpjes.  

 
Optie 4  online vraag- en antwoordmoment.  

Dit is geen infosessie, maar onze CLB-collega’s zijn wel online een uurtje ter beschikking om 
antwoord te geven op je algemene vragen over de overstap naar het secundair onderwijs. 
Je ontvangt na inschrijving eveneens de link naar de webinar-filmpjes.   

 
 
Maak je keuze uit één van de verschillende opties en data op de achterkant van deze brief.  
 
Inschrijven doe je via de link:  

https://www.topuntgent.be/opstapnaarhetsecundaironderwijs 
 
 
Hopelijk tot binnenkort! 
 
Werkgroep Onderwijsloopbaan van ICLB Gent, Vrij CLB regio Gent, GO! CLB Gent en TOPunt vzw.  
 

https://www.topuntgent.be/opstapnaarhetsecundaironderwijs


 
 
 
 
 
Je kan een keuze maken om je in te schrijven op één van volgende infosessies : 
 

 datum uur locatie 

1 donderdag 25 november 2021 19.30-21.30 
Huis van Jef, Guldensporenlaan 32, 9940 Evergem 

ONLINE 

2 dinsdag 30 november 2021 19.30-21.30 
’t Klooster Zelzate, Kerkstraat 64 A, 9060 Zelzate 

ONLINE 

3 donderdag 2 december 2021 19.30-21.30 

Buurtcentrum Bloemekenswijk, zaal Cameo,  

Frans Van Ryhovelaan 119, 9000 Gent 

ONLINE 

4 woensdag 8 december 2021 19.30-21.30 

Buurtcentrum Sluizeken,  

Godshuishammeke 20, 9000 Gent 

ONLINE 

5 donderdag 16 december 2021 19.30-21.30  Online live infosessie 

6 maandag 20 december 2021 19.30-21.30  Online vraag- en antwoordmoment  

7 donderdag 20 januari 2022 19.30-21.30 
Fazantenhof, Bosdreef 5, 9080 Lochristi  

 

8 donderdag 27 januari 2022 13.00-15.00 
Centrum Ten Berg,   

Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg 

9 Donderdag 27 januari 2022 19.30-21.30 
Ontmoetingscentrum Oostakker,  

Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker 

10 dinsdag 1 februari 2022 13.00-15.00 
Theaterzaal Dienstencentrum Ledeberg, 

Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg 

11 woensdag 9 februari 2022 13.00-15.00 Online live infosessie  

12 donderdag 17 februari 2022 19.30-21.30 
Open Huis Sint-Denijs Westrem,  

Pastorijdreef 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem 

13 maandag 21 februari 2022 19.30-21.30 
Ontmoetingsruimte Open Huis Nieuw Gent, 

Rerum-Novarumplein, 9000 Gent 

14 donderdag 24 februari 2022 13.30-15.30 
Jeugdcentrum Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 

445, 9820 Merelbeke 

15 dinsdag 8 maart 2022 19.30-21.30 Huis van de  Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

16 donderdag 17 maart 2022 19.30-21.30 Online live infosessie 

17 dinsdag 22 maart 2022  9.30-21.30 Online vraag- en antwoordmoment 

 
 
 
 



 
 
 
JE INSCHRIJVEN VOOR EEN INFOSESSIE ‘OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS’  
 

Surf naar https://www.topuntgent.be/opstapnaarhetsecundaironderwijs 
 
Kies de optie waarvoor je wenst in te schrijven.  
 
 

Vul het inschrijvingsformulier in.  
 

 
 

Vergeet niet je inschrijving te valideren door op de knop 
‘inschrijving versturen’ te klikken.  
Je ontvangt een bevestigingsmail op het door jou 
opgegeven mailadres. 

 
 

https://www.topuntgent.be/opstapnaarhetsecundaironderwijs

