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Aan ouders en leerlingen 6de jaar 
 
Betreft: informatieavond studiekeuzebegeleiding door oud-leerlingen 
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
Het aftellen is begonnen… je kan nog enkele maanden op de vertrouwde banken van het STK 
doorbrengen en dan sta je voor een belangrijke studiekeuze. Kiezen is niet altijd gemakkelijk, zeker niet 
als die keuze een stuk van jouw toekomst bepaalt. 
 
De school, en in het bijzonder de leerkrachten van het zesde jaar, wil je graag helpen bij deze beslissing. 
Samen willen we jouw studiekeuze zo goed mogelijk voorbereiden.  
In het eerste semester legden we de nadruk op horizonverruiming en het verkennen van het 
studieaanbod. Er vond een infoavond plaats voor de ouders van onze toekomstige studenten, er was de 
begeleiding in de VOP-lessen en we trokken samen naar de SID-in. 
Gedurende het tweede semester willen we je uiteraard verder blijven ondersteunen met dit 
studiekeuzeproces. Dit gebeurt aan de hand van een aantal info- en gespreksmomenten met de 
klassenleerkracht en een klassenraad waarop al de studiekeuzes van de leerlingen grondig worden 
behandeld. De adviezen van de leerkrachten worden tijdens de oudercontact van maandag 21 mei 
besproken. Op dat moment bestaat er ook een mogelijkheid om met de vakleerkrachten en het CLB te 
spreken. 
 
Op vrijdagavond 9 maart nodigen we op onze school een heleboel oud-leerlingen uit van verschillende 
studierichtingen. Zij zullen van 19.00 u. tot 21.00 u. heel wat praktische informatie geven over hun ‘leven 
na het STK’, daarenboven zullen ze ook hun huidige studierichting toelichten aan de hand van hun eigen 
ervaringen en met het nodige cursusmateriaal. We gaan er vanuit dat dit een ideale voorbereiding vormt 
op de komende opendeurdagen van de hogescholen en de universiteiten. Het zijn immers leerlingen die 
eenzelfde schoolachtergrond hebben als jij en die ondertussen vertrouwd zijn met het zogenaamde 
‘klappen van de zweep’. 
 
Praktisch gezien worden de oud-leerlingen verdeeld over de verschillende klaslokalen van blok 2. Je kan 
vrij rondlopen en afhankelijk van jouw interessedomein een lokaal binnenstappen. Daar kan je de oud-
leerlingen aanspreken over zijn of haar keuze en kan je terecht met al je twijfels en vragen. Om 21 uur 
beëindigen we deze avond. 
 
Na afloop van de SID-in organiseerden we een bevraging bij alle leerlingen over welke specifieke 
studierichtingen ze graag verdere informatie wensten. Op basis van deze bevraging hebben we een 
selectie aan studierichtingen uitgenodigd, waarover de klasleerkrachten jullie zullen informeren in de 
loop van deze week en volgende week. De definitieve lijst zal in de week van 5 maart worden 
geafficheerd in de gangen. We streven elk jaar naar een zo veelzijdig mogelijk aanbod en hopen jullie dan 
ook massaal te mogen begroeten. 
 
Wij geloven alvast dat dit initiatief kan bijdragen tot een goede studiekeuze en een mooie loopbaan na 
het secundair onderwijs.  
 
Vriendelijke groeten 
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