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21 januari 2020 

 

Activiteiten studiekeuze 2de trimester, zesde jaren 

 

 

Beste zesdejaars, beste ouders 

 

 

2019 is alweer voorbij en we zijn met volle vaart aan de laatste 2 trimesters begonnen die jullie zullen 

meemaken op de middelbare school.  Jullie staan voor de belangrijke beslissing van de studiekeuze en 

hiervoor staan er nog een aantal zaken op de agenda.  

 

Op donderdag 6 februari plannen wij een bezoek aan de studie-informatiedag (SID-in) in de Antwerp Expo. 

Daar komen alle onderwijsinstellingen die onderwijs aanbieden na het secundair samen om informatie te 

verstrekken. 

 

Om het bezoek aan de SID-in beurs zo efficiënt en rendabel mogelijk te maken, is het belangrijk dat je dit een 

beetje voorbereidt. Nieuw dit jaar is dat elke leerling zich vooraf individueel moet registreren en een 

persoonlijke badge moet afdrukken en meebrengen. De praktische informatie hierover krijgen jullie nog via 

Smartschool. Let wel, wie niet in orde is met de registratie of de badge niet bij heeft, gaat niet mee en blijft 

die voormiddag op school! 

 

Waarschijnlijk heb je al een idee van welke studierichtingen je het meest aanspreken en in welke instellingen 

ze die aanbieden. Ga dan zeker bij deze standen langs en stel zo veel mogelijk vragen. Heb je nog geen idee 

wat je precies wil gaan doen na het secundair, neem dan nog eens een kijkje op www.onderwijskiezer.be. Op 

deze website vind je ook de I-prefer test die we eerder dit jaar op school aflegden. 

 

Om je te helpen bij je voorbereiding, sturen we via Smartschool ook nog een grondplan van de beurs en een 

checklist met mogelijke vragen die je kan stellen. Deze en andere informatie over de standhouders, data en 

openingsuren vind je eveneens terug op de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sid-in-

antwerpen#data-uren. De SID-in beurs is overigens ook (gratis) te bezoeken door ouders op zaterdag 8 

februari van 10u tot 16u – ook dan moet je je badge meebrengen. De kostprijs van het bezoek met de school 

wordt geraamd op 3 euro en wordt vereffend via de schoolrekening. 

 

Op vrijdag 20 maart organiseren wij voor ouders en zesdejaars een infoavond rond de studiekeuze. Voor de 

ouders is er uitleg over het leerkredietstysteem, en voor de zesdejaars komen een aantal oud-leerlingen 

uitleg geven over hun huidige studies. Meer info hierover volgt later in een afzonderlijke brief, maar noteer 

de datum alvast in jullie agenda. 

 

 

 

http://www.onderwijskiezer.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sid-in-antwerpen#data-uren
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sid-in-antwerpen#data-uren
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Er zijn ook heel wat andere instanties die hulp bieden in het studiekeuzeproces. Zo richt het CLB de infoavond 

“overstap naar het hoger onderwijs” in. Deze gaat door op dinsdag 28 januari om 19u in zaal Lux te Kapellen 

(Marktplein 1). Inschrijven kan via de website https://www.vclbvnk.be/ . 

 

 

 

Daarnaast organiseren de meeste hogescholen en universiteiten openlesdagen tijdens de krokusvakantie. 

Deelname gebeurt niet via onze school, maar op eigen initiatief. Ook hier is vooraf inschrijven meestal 

verplicht. Ga dus alvast een kijkje nemen op een aantal websites. De lessen zijn vaak erg interessant en 

nuttig. Niet alleen krijg je een beeld van hoe de richting er in de praktijk uitziet, je kan ook kennis maken 

met professoren, assistenten en studenten. Doen! 

 

Leerlingen die nog vragen hebben, kunnen zich steeds wenden tot de leerkrachten van de 

studiekeuzebegeleiding. 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

A. Verswijver 

R. Willems         W. De Leeuw  

Studiekeuzebegeleiding GIB      Directie  
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