Ouderbijeenkomst
Structuur secundair
onderwijs
Deelcomponent

horizonverruiming

Korte inhoud van deze activiteit

Ouders en leerlingen maken op een interactieve manier kennis met de structuur van het secundair
onderwijs. Ze bouwen samen, aan de hand van vragen, de structuur van het secundair onderwijs op.
De ouders en de leerlingen krijgen daarbij kaartjes met begrippen uit de onderwijsstructuur en plaatsen deze tijdens de vragenronde op het doek. Als afsluiter overlopen de ouders, aan de hand van het
droomberoep van hun kind, het studietraject dat men hiervoor best aflegt. Daarvoor kan je beroep
doen op de beroepenfoto’s of de beroepenkaarten.
Deze sessie wordt best gegeven in aanwezigheid van of door het CLB zelf.

Doelstellingen

**
**
**
**

Ouders en leerlingen krijgen inzicht in de onderwijsstructuur.
Ouders en leerlingen denken na over een gepaste studiekeuze.
Ouders en leerlingen komen te weten dat elke onderwijsvorm zijn eigen perspectieven biedt.
Ouders en leerlingen zien in dat de studiekeuze een impact kan hebben op het beroep dat men
later uitoefent.

Tijdstip

Deze bijeenkomst organiseer je best in het 5de leerjaar na de ouderbijeenkomst rond talenten.
Zo kunnen ouders samen met hun kind nadenken over een gepaste studierichting en gericht scholen
bezoeken tijdens de opendeurdagen.
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Materiaal
Schema structuur secundair onderwijs
(één voor iedere ouder)
(Bijlage F1)
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7de ASO

100301_ill_15x15.indd 2

01-03-2010 14:03:53

7de KSO

100301_ill_15x15.indd 3

7de TSO

01-03-2010 14:03:54

Integratiefase

7de BSO

(voorbereidend jaar)

(Se-n - Se (specialisatie) en
voorbereidend jaar)

Se - n - Se (specialisatie)

(specialisatie)

6de ASO

6de KSO

6de TSO

6de BSO

DBSO/
leertijd

5de BUSO

5de ASO

5de KSO

5de TSO

5de BSO

DBSO/
leertijd

4de BUSO

4de ASO

4de KSO

4de TSO

4de BSO

DBSO/
leertijd

3de BUSO

3de ASO

3de KSO

3de TSO

3de BSO

DBSO/
leertijd

2de BUSO
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3de graad

(ABO)
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2de leerjaar A

2 BVL

1ste leerjaar A

1ste
leerjaar B

100301_ill_15x15.indd 5

2de graad

01-03-2010 13:59:15

Observatiejaar

1ste graad

Lager
onderwijs
Kleuter
onderwijs
101013_extrakaartje.indd 1

14/10/10 17:22

Doek en velcrokaartjes

Overzicht opties 1ste graad en studierichtingen
2de graad
(Bijlage J1 - J6)

Voorbereiding

Enkele weken voor de bijeenkomst
Uitnodiging ouders

Nodig de ouders tijdig uit en zorg ook voor een herinnering
een paar dagen op voorhand. Tips en voorbeeld om ouders uit te nodigen, zie “interactieve ouderbijeenkomsten
> voorbereiding > werving.”

Structuur secundair
onderwijs

Neem de informatie over de structuur van het secundair
onderwijs vooraf al eens door.

Tolk

Indien ouders de Nederlandse taal onvoldoende eigen zijn,
voorzie je best een tolk. Vraag tijdig na welke taal ouders
spreken en leg op tijd een tolk vast. Je kan dit best doen
zodra de datum van de ouderactiviteit bekend is.

Info voor ouders

Het schema met de structuur van het secundair onderwijs
vind je op
www.deschoolbrug.be/product/doek-kies-raak
Druk deze af voor alle ouders.
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De dag zelf
Lokaal klaarzetten

Zorg ervoor dat ouders het doek vanuit voor- of zijaanzicht
kunnen zien. Laat hen plaatsnemen in een halve kring
rond het doek. Als begeleider sta je best in het midden,
zodat je gemakkelijk aan alle kaartjes op het doek kan en je
niemand het zicht ontneemt.

Materiaal klaarleggen

Je kan op voorhand alle kaartjes met begrippen al klaar
leggen. De kaarten met prenten houdt je echter zelf bij.

Drankjes en hapjes

Voorzie thee, koffie , water, fruitsap en koekjes.

Verloop bijeenkomst

Onthaal
Zorg voor een warm onthaal. Bied ouders bij het binnenkomen bijvoorbeeld een kopje thee of koffie
aan. Dit breekt het ijs en is vaak een goede aanzet tot een (informeel) gesprekje. Hierdoor zullen
ouders zich ook sneller welkom voelen.

Verwelkoming
Druk je waardering uit voor de betrokkenheid die ouders tonen door hun aanwezigheid. Leg om te
beginnen kort uit waarover de bijeenkomst gaat en vermeld een “vermoedelijk” eind uur. Stel de mensen
voor die aanwezig zijn (bv. tolk, CLB, onderwijsopbouwwerker …) en geef aan dat ouders tijdens of
na de bijeenkomst vragen mogen stellen aan de aanwezige leerkrachten, de CLB-medewerker of de
directie. Herhaal tenslotte kort de belangrijke punten uit de vorige ouderbijeenkomsten en maak de
link naar deze ouderbijeenkomst.
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Uitleg structuur secundair onderwijs
**
**
**
**

**

Laat de ouders en leerlingen plaatsnemen rond het doek. Kinderen kunnen plaatsnemen naast
hun ouders of in een kring achter hun ouders.
Geef de aanwezigen uitleg over het verloop van de bijeenkomst.
Aan de hand van vragen wordt de structuur van het secundair onderwijs uitgelegd. Door deze
vragen krijg je zicht op de voorkennis van de groep en moedig je ouders ook aan om zelf vragen
te stellen.
Geef aan de ouders de kaartjes met onderwijsvormen. Je kan deze best per graad uitdelen.
De CLB-medewerker stelt de ouders vragen (zie bijlage) en vertelt zo het “verhaal” van het
secundair onderwijs. Tegelijkertijd kleven de ouders de kaartjes op de juiste plaats. Zo wordt de
structuur op het doek samen met de ouders opgebouwd.
Je kan zelf bepalen hoeveel vragen je stelt aan de leerlingen of de ouders en hoeveel je zelf vertelt. Dat is afhankelijk van hoeveel kennis de ouders al hebben van de structuur.

Beroepen
Je kan aankondigen dat je afrond met een testje. Dit maakt meestal iedereen attent. Vraag hen om voor
hun kind een beroep te kiezen waarvan ze denken dat dit iets voor hun kind zou zijn of een waarvan ze
dromen. Als je de ouders het beroep laat kiezen, leer je soms veel over hun dromen en verwachtingen.
Laat hen vervolgens, aan de hand van het gekozen beroep, de meest logische studieloopbaan uit stippelen. Dit kan samen met het kind.
Je kan ook kinderen vooraf in de klas een droomberoep laten kiezen, dit maakt dat dit deel vlotter zal
verlopen. Je kan hiervoor trouwens de beroepenkaarten gebruiken.
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11:24

Afronding
Bedank de ouders nogmaals voor hun aanwezigheid en hun medewerking. Geef ook mee dat de juf,
directie en CLB-medewerker nog even beschikbaar zijn voor individuele vragen en dat er nog nagepraat
kan worden met een koffie en een koekje. Deel de bladeren met de structuur van het secundair onderwijs uit, zodat de ouders deze mee naar huis kunnen nemen.
Probeer tijdens het informele moment voor en na de bijeenkomst actief aandacht te hebben voor
ouders die u minder goed kent of minder vaak ziet op school. Het is trouwens nooit fout om aan de
ouders te vragen wat ze van de bijeenkomst vonden en of de informatie duidelijk was.

s
Tip

**

**

**

Vaak verloopt de avond vlotter wanneer de leerlingen in de klas al hebben kennisgemaakt
met het doek. Vaak kennen zij dan de antwoorden en nemen ze hun ouders op sleeptouw
tijdens de bijeenkomst. Voor heel wat leerlingen is herhaling trouwens geen overbodige
luxe is en voor ouders is het fijn om te zien dat de leerlingen kunnen antwoorden op de
vragen.
Je kan leerlingen ook zelf beroepenfoto’s laten maken. De leerlingen zoeken dan bijvoorbeeld in de krant naar beroepen en noteren ze. Samen met de leerlingen worden deze
beroepen dan onderverdeeld in verschillende sectoren. Vervolgens kiest iedere leerling
één beroep uit, maakt er een fotocollage van en bespreekt dat beroep. Voor de bespreking
kan je de vragen in bijlage gebruiken.
De kaartjes met de vier graden op, het kleuter- en lager onderwijs hang je al op het doek.
Je kan ervoor kiezen om de kaartjes van het BUSO er ook al op te kleven of weg te laten.
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