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WEEKENDPOST GROENHOUT – 06 november 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Hopelijk is iedereen goed ontspannen na een weekje vakantie. Wie nog niet helemaal bijgeslapen is, geen 
nood, vrijdag is het al terug een feestdag.  

Kinderen van het 1e jaar kunnen nu ook op maandag en donderdag naar de studie komen. Wie zich 
opgeeft, komt elke week.  

We krijgen deze week een onderzoeker op bezoek. Karolien Bogaert doet onderzoek naar taboe en 
schaamte rond menstruatie voor haar masterthesis aan de UA. Ze wil met zoveel mogelijk meisjes en 
jongens individueel een kwartiertje in gesprek gaan over dit onderwerp. Ze neemt ook heel wat duurzame 
menstruatiemiddelen mee, dit kan stof tot nadenken geven. Er is ook een digitale bevraging aan gekoppeld. 
De QR-code hiervoor vind je op de poster onderaan deze weekendpost. Deze poster zal ook vanaf 
maandagmiddag ophangen op school. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.  

Voor onze 6e jaars en jullie ouders, noteer zeker dat het CLB heel wat informatie voorbereid heeft over ‘de 
stap naar het hoger onderwijs’.  

Veel groeten, 

Michiel  

 

AGENDA 

Maa 07/11 • Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) vanaf nu ook voor sommige eerstejaars 
• Band (15u45 tot 16u45) 

Din 08/11 • Teamvergadering (vanaf 16u) 
Don 10/11 • Naschoolse studie voor 1 tot en met 6 (15u50 tot 17u15) 

• Band (15u45 tot 16u45)  
Vrijdag 11/11 • Verlofdag – is de naam Wapenstilstand nog actueel? 
Dinsdag 22/11 • Infoavond ‘Op stap naar het Hoger onderwijs’ (6e jaars en ouders) 
Zondag 27/11 • Dag van de wetenschappen – zeer interessant voor iedereen.  

Schrijf je in via www.dagvandewetenschap.be 
 

UITNODIGING CLB VOOR INFOAVOND ‘OP STAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS’ 

Beste leerling/ouder, 

Wij willen jullie graag informeren over de mogelijke infobronnen die er zijn rond het maken van een keuze 
na het secundair onderwijs.  

Eerst en vooral nodigen wij jullie graag uit op onze infoavond ‘Op stap naar het Hoger onderwijs’ op 22 
november.  

Tijdens deze infoavond zal algemene informatie worden gegeven over verder studeren en nadien volgt er 
een panelgesprek met vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen. 

In de uitnodiging (zie bijlage) kan je meer info vinden en staat er een link naar de website waar jullie op de 
avond zelf, na een korte registratie, zullen kunnen klikken om deel te nemen.  
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Daarnaast hebben we de brochure ‘Wat na het Secundair Onderwijs?’ die jullie op deze website kunnen 
downloaden. In de brochure kunnen jullie info vinden over je mogelijkheden na het secundair. En via deze 
lijst kunnen jullie vinden waar je wat kan studeren in Vlaanderen. 

Jullie kunnen ook filmpjes of interviews bekijken waarin jongeren vertellen over de (studie)keuze die zij 
gemaakt hebben of over hun werkervaring.  

Via Instagram zullen er ook regelmatig tips gedeeld worden over het maken van een studie-of 
beroepskeuze na het secundair. 

 Tenslotte worden er studie-informatiedagen (SID-ins) georganiseerd waar jullie terecht kunnen met 
vragen rond studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs.  Verschillende sectoren van de 
arbeidsmarkt, hogescholen, universiteiten, vertegenwoordigers van de uniformberoepen,… zullen aanwezig 
zijn op deze beurs. Jullie kunnen deze beurs klassikaal bezoeken op donderdag 2 of vrijdag 3 februari 2023. 
Individuele bezoeken zijn mogelijk op zaterdag 4/02 van 10u-16u.. Om je voor te bereiden op de SID-In kan 
je de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?’ gebruiken.  

 Zet 22 november alvast in jullie agenda! Hopelijk tot dan en veel succes met het zoeken en het bekijken 
van alle mogelijkheden!  

Bij vragen kunnen jullie steeds terecht op jullie school, bij de CLB-medewerker van je school of op 
www.CLBchat.be. Je kan ook zelf op zoek gaan naar meer info via www.onderwijskiezer.be 

Vriendelijke groeten,  

Stedelijk CLB Antwerpen 



   
 

Weekendpost Groenhout – 06/11/2022 – p. 3 
 

 

 

 



   
 

Weekendpost Groenhout – 06/11/2022 – p. 4 
 

 


