.

Infoavonden en oudercontacten @KoningAlbertlaan


Do 10 sept '20: infoavond voor ouders van nieuwe lln (dus die van alle eerstejaars en de nieuwe
tweedejaars)
Uw zoon/dochter heeft zijn/haar eerste schooldagen in onze Sint Vincentiusmiddenschool al
achter de rug. Het zullen voor hem/haar ongetwijfeld spannende dagen met heel wat indrukken
geweest zijn.
Tijdens een ouderinfoavond willen wij u graag informeren over onze school en wat de overstap
van de basisschool naar de secundaire school nu eigenlijk precies inhoudt voor uw kind. Onze
directeur, de adjunct-directeur/ICT-coördinator, de leerlingbegeleidster en de ouderraad zullen
u te woord staan. U krijgt eveneens een extra woordje uitleg over ons digitaal leerplatform
Smartschool.
Na deze algemene info kan u even kennismaken met de klastitularis van uw zoon/dochter. Hij/zij
zal u meer in detail informeren in het klaslokaal van uw kind. Daar krijgt u dan ook de
gelegenheid tot het stellen van persoonlijke vragen.



Jan/feb '21: infoavonden CLB voor ouders van lln 6de leerjaar basisschool in CC Lanaken en CC
Maasmechelen
Ouders van lln van het 6de leerjaar basisschool worden door het VCLB uitgenodigd op de
infoavonden binnen het grondgebied van de basisschool. Het VCLB geeft eerst algemene uitleg
over de overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs. Vervolgens mogen de ouders
een aantal scholen kiezen waar zij meer info over wensen. In die keuzesessies vertelt de
secundaire school meer over zichzelf en is er de mogelijkheid tot vragen stellen.
*We hebben al gehoord dat deze infoavonden dit schooljaar digitaal zouden plaatsvinden.


Vrij 5 maart '21: opendeuravond 1ste graad (met mogelijkheid tot inschrijven)



Di 18 mei '21: info 2 naar 3
Infoavond voor de ouders van de tweedejaars: info over het wettelijke deel (de deliberatie)
en de keuzemogelijkheden voor de 2de graad en verder.



Do 20 mei '21: info 1 naar 2
Infoavond voor de ouders van de tweedejaars: info over het wettelijke deel (de deliberatie)
en de keuzemogelijkheden voor de 2de graad en verder.



Vrij 11 juni '21: inschrijfavond: Avond waarop het mogelijk is om nieuwe leerlingen voor
volgend schooljaar ter plekke in te schrijven.

Infoavonden en oudercontacten @Bessemerstraat
Infoavond
Infoavond nieuwe
leerlingen

Periode
september

Doelgroep
Ouders van derdejaars
+ nieuwe lln van de
hogere jaren




Infoavond stage en
GIP

september



GIP (eindwerk):
ouders van lln van
het zesde en
zevende jaar
 Stage: ouders van
lln van 5K, 5V, 6K,
7LOG, 6V, 7TBZ,
6LC en 7FL
Ouders en lln van
6TSO en 7BSO

Versus 6

oktober

Ouderavond 1

oktober

Alle ouders

Ouderavond 2

december

Alle ouders

Ouderavond 3

januari

Versus 5

mei

Leerllingen waarvan
ouders graag met één
of meerdere vakleraars
spreken
Ouders en lln van
5TSO en 6BSO






Algemene uitleg over
hoger onderwijs
 Workshops
hogescholen/universiteiten
 infobeurs
Bespreken resultaten R1/DW1
+ SODA-rapport 1
Bespreken resultaten
R2/examen kerst + SODArapport 2
Mogelijkheid om een gesprek
te hebben met vakleraars naar
keuze



Ouderavond 4

juni

Alle ouders

Uitleg
Algemene uitleg over de
schoolwerking +
toelichting zorgbeleid
Eerste kennismaking met
de klastitularissen
Uitleg over de
geïntegreerde proef
(eindwerk)
Uitleg over de stage



algemene uitleg over
hoger onderwijs
infobeurs
hogescholen/universiteiten
Bespreken eindresultaat

Infoavonden@Stationsstraat

Infoavond
derdejaars en
nieuwe leerlingen

Praktische info over de schoolwerking, en
Tweede week
mogelijkheid tot kennismaking met de
van september
leercoaches.

Infoavond over verder studeren voor
laatstejaarsstudenten i.s.m.
Versus6
Scholengemeenschap Sint-Servaas en
Eind oktober
alle nabije hogescholen en universiteiten
uit Vlaanderen en Nederland.
Infomoment voor laatstejaars en hun
ouders, waarbij ze kennismaken met oudPraatcafé
leerlingen uit verschillende richtingen in Maart
het hoger onderwijs en vanuit
verschillende hogeronderwijsinstellingen.
Infoavond voor vierdejaars die een
studiekeuze moeten maken voor de
derde graad. Samen met hun ouders
krijgen ze een overzicht van de
Infoavond '4 naar 5'
Maart
studierichtingen die we aanbieden in de
derde graad, en ze kunnen advies vragen
bij de vakleerkrachten van de derde graad
en het CLB.
Infoavond op SVM voor leerlingen en
ouders, waarbij ze een overzicht krijgen
Infoavond '2 naar 3'
Mei
van de studierichtingen in de tweede
graad.

