
 
            

Gent, nov. 2022 

OP STAP NAAR… HET SECUNDAIR ONDERWIJS  
 

Aan de ouders van kinderen in het 6de, 5de of 4de leerjaar die volgend schooljaar (of het schooljaar 
daarna) de overstap maken naar het secundair onderwijs.  
 

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! 
 
De medewerkers van onze CLB’s 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 krijg je ook tips die jou en je kind kunnen helpen bij het kiezen van een richting en een school.  
 
Welke mogelijkheden bieden we aan om je te informeren ivm het secundair onderwijs? 
 

 Je bekijkt de infofilmpjes. 
 

 

 
Scan de QR-code. 
Heb je na het bekijken van de filmpjes nog 
vragen, schrijf je dan alsnog in voor een 
infosessie. 

 
 Je schrijft je in voor een infosessie. Een CLB-medewerker geeft info over de overstap naar het 

secundair onderwijs en beantwoordt vragen uit het publiek. Dit kan live op één van de locaties in 
Gent en randgemeenten, of online.  De data van de infosessies vind je op de achterkant van deze 
brief.  Om in te schrijven, scan de QR-code: 

 
Hopelijk tot binnenkort! 
Werkgroep Onderwijsloopbaan van ICLB Gent, Vrij CLB regio Gent, GO! CLB Gent en TOPunt vzw.  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8z4CXH4I4wR1GICdk1LtDPAthhBUI5ve


Je maakt een keuze en schrijft je in op één van volgende infosessies: 
 

 Datum Uur Locatie 

1 Dinsdag 22 november 2022 19.30-21.00  Online infosessie 

   2 Donderdag 24 nov. 2022 13.30-15.00 
Theaterzaal Dienstencentrum  

Ledebergplein 30, Ledeberg 

3 Woensdag 30 nov. 2022 19.30-21.00 
Buurtcentrum Nieuw Gent   

Rerum-Novarumplein 180 c, Gent 

4 Donderdag 8 dec. 2022 19.30-21.00 
Zaal ’t Klooster 

Kerkstraat 64A, Zelzate 

5 Maandag 12 dec. 2022 19.30-21.00 
Huis van Jef 

Guldensporenstraat 32, Evergem 

6 Vrijdag 16 december 2022 13.30-15.00  Online infosessie 

7 Donderdag 12 januari 2023 19.30-21.00  Online infosessie 

8 Dinsdag 17 januari 2023 19.30-21.00 Bibliotheek Zwijnaarde 

Heerweg Zuid 22, Zwijnaarde 

9 Woensdag 25 januari 2023 19.30-21.00 
Blaisantkerk 

Blaisantvest 37, Gent 

10 Maandag 30 januari 2023 19.30-21.00 
Zaal Ten Berg – VCLB Gent  

Halvemaanstraat 96, Sint-Amandsberg 

 

  



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. 
Let op: indien je een live infosessie op één van de locaties wenst te volgen met meerdere leden van het gezin, dien je voor elke 
persoon apart 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

