Westmalle, 2 april 2021

Geachte ouders
Beste leerlingen
In de tweede jaarhelft besteden we veel aandacht aan het studiekeuzeproces. Klassenleraren, CLB en directie
gaven al toelichting aan de leerlingen, tijdens een infoavond voor de ouders stelden we het verhaal van de
studierichtingen van de tweede graad op SJB voor. Jullie merkten toen dat de modernisering van het secundair
onderwijs ons allen voor de nodige boeiende uitdagingen stelt.
De volgende stap is het geven van een eerste, voorlopig studiekeuzeadvies. Daarvoor zitten de leraren vlak na
de paasvakantie samen. Ze baseren hun advies op de proefkeuze die jullie samen maken in het reflectiedossier,
maar natuurlijk ook op de resultaten en werkhouding doorheen het jaar.
Wat mag u verwachten van dit eerste advies en wat niet? Het advies houdt in de eerste plaats een spiegel voor:
wat zijn sterktes, waar liggen groeikansen en interesses? Ten tweede is het advies ook een oproep naar het
derde trimester toe: op welke specifieke punten wenst de klassenraad een bijkomende info te krijgen? Welke
uitdagingen zou men eventueel graag zien opnemen of op welke punten verwacht men verdere bevestiging?
Tot slot kijkt de klassenraad naar (een) mogelijke logische vervolgrichting(en) binnen SJB. Op dit moment willen
we nog geen uitspraken doen over richtingen buiten SJB. Het is voor ons in deze fase van de modernisering
secundair onderwijs nog te vroeg om in te schatten hoe het onderwijsveld buiten SJB concreet vorm krijgt: de
noodzakelijke info ontbreekt eenvoudigweg vaak nog. Zo is het bijvoorbeeld nog niet officieel bevestigd welke
richtingen scholen zullen mogen inrichten.
Op het einde van het schooljaar zal naast een attest, ook een officieel advies uitgesproken worden door de
delibererende klassenraad. We beschikken dan over alle evaluatiegegevens en hopen dan ook over meer
bijkomende informatie te beschikken.
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de volgende stap in het studiekeuzeproces.
We verwijzen nog graag naar de oudercontacten van het derde trimester. Op 27 april 2021 kan u enkele
vakleraren spreken en op 10 mei 2021 is er de mogelijkheid om de klassenleraar te spreken. Daarover later
meer.
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