
 
 
 
 
 

 
 
 

OP STAP NAAR… HET SECUNDAIR ONDERWIJS  
 
 
Welkom op een van onze online infomomenten in de regio Gent. De drie Gentse centra voor 
leerlingenbegeleiding nodigen ouders uit van kinderen die volgend schooljaar (of het jaar erop) de overstap 
maken naar het secundair onderwijs.  
 
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 zorg op school  
 Het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B  
 De aanmelding en inschrijving in het secundair onderwijs 

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

 
Wat is mogelijk?  
 

1. Je schrijft je in om een online webinar te bekijken.  
Deze is beschikbaar vanaf 21.12.2020. Door inschrijving ontvang je een link waarmee je op eigen 
moment en tempo kan kijken, eventueel samen met je zoon of dochter. 
 
2. Je kan ook inschrijven voor een live online vraag-en antwoordmoment.  
De webinar geeft al heel veel informatie. Heb je nog vragen, schrijf je dan ook in voor een live 
online vraag-en antwoordmoment. In het eerste uur van dit vraag-en antwoordmoment (her-) 
bekijken we samen bovenstaande webinar. In het tweede uur, is er mogelijkheid tot het online 
vragen stellen over de inhoud van deze webinar.  
Deze live online vraag-en antwoordmoment gaan door op een van onderstaande momenten: 

 
 datum uur locatie 

1 Donderdag 14 januari 2021 

(inschrijving open vanaf 21.12.2020) 20.00 – 22.00  
De zoomsessies zijn als volgt opgebouwd 

Het eerste uur: samen (her-)bekijken van de webinar 

Het tweede uur: online vraag-en antwoordmoment  
 

2 Woensdag 27 januari 2021 

(inschrijving open vanaf 21.12.2020) 18.30 - 20.30  

3 Vrijdag 12 februari 2021 

(inschrijving open vanaf 15.01.2021) 13.00 – 15.00  

 
 
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  
 
 
 
 
 
 



 
JE INSCHRIJVEN VOOR DE WEBINAR EN/OF EEN ONLINE VRAAG-EN ANTWOORDMOMENT ‘DE GROTE 
STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS’  
 

Surf naar 
https://www.topuntgent.be/projecten/olb/events.php  
en klik op de titel van de webinar die je wil bekijken 
en/of het vraag-antwoord moment dat je online 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 met daarin de link voor de webinar 
en/of de link voor een online vraag- en 
antwoordmoment 

 
 


