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Gent, 20 november 2019  
 

OP STAP 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 het jaar erop) 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 werking van het CLB 

 de structuur van het secundair onderwijs  

 de modernisering van het secundair onderwijs vanaf september 2019  

 het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B  

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

 
Je kan een keuze maken uit de volgende infoavonden:  
 

Datum Uur locatie 

Donderdag 5 december 2019  19.30 uur tot 21.30 uur Beroepenhuis 
Doornzelestraat 86, Gent 

Dinsdag 10 december 2019  19.30 uur tot 21.30 uur  Auditorium De Stroom 
Franklin Rooseveltlaan 1, Gent  

Donderdag 16 januari 2020  19.30 uur tot 21.30 uur  Zaal Ten Berg-VCLB Gent  
Halvemaanstraat 96, Sint-Amandsberg 

Dinsdag 04 februari 2020  19.30 uur tot 21.30 uur  Auditorium De Stroom 
Franklin Rooseveltlaan 1, Gent  

Maandag 9 maart 2020  13.30 uur tot 15.30 uur  Blauwe Zaal bibliotheek De Krook 
Miriam Makebaplein 1, Gent  

Maandag 9 maart 2020  19.30 uur tot 21.30 uur  Blauwe Zaal bibliotheek De Krook 
Miriam Makebaplein 1, Gent  

 
           Inschrijven kan via de website van TOPunt. TOPunt Gent vzw is een  

samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s: het interstedelijk CLB, het 

CLB GO! en het Vrij CLB regio Gent. Door de krachten te bundelen 
streven de centra voor leerlingenbegeleiding in Gent ernaar om hun 
opdracht neutraal, kwaliteitsvol en objectief uit te voeren. Op die 
manier willen we bijdragen aan het welbevinden van alle leerlingen,  

                nu en in de toekomst.  
www.topuntgent.be  
 
Op de achterkant van deze pagina vind je een ondersteunend stappenplan om je in te schrijven op één van 
de 6 aangeboden infosessies over de stap naar het secundair onderwijs.  
 
 
Hopelijk tot binnenkort!

http://www.topuntgent.be/
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JE INSCHRIJVEN VOOR EEN INFOSESSIE ‘OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS’  
 

Surf naar 
https://www.topuntgent.be/projecten/olb/events.php  
en klik op de titel van de infosessie die je wenst bij te 
wonen.  
 
 
 
 
 
 

 

Klik op de knop ‘inschrijven’ om het 
inschrijvingsformulier in te vullen.   
 
 

 
 

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/projecten/olb/events.php

