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	Ruimte voor titel: Studiekeuze                                      BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken en leerlingen voelen zich ondersteund. - Ouders en leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs kennen. - Ouders en leerlingen maken een bewuste keuze. - Het schoolteam bereidt de overstap met zorg voor. - Leerlingen voelen zich omringd door een netwerk.   
	Verloop:  - Als lid van het zorg- of GOK-team - in nauwe samenwerking met de klastitularissen, andere betrokken collega's en het CLB - maak je een draaiboek om de studiekeuze optimaal te begeleiden, met aandacht voor activiteiten op klas- en schoolniveau en op individueel niveau. Vaardigheden, talenten en interesses van leerlingen vormen een rode draad doorheen de verschillende activiteiten.  Mogelijke onderdelen van het draaiboek:* Activiteiten met de leerlingen, bijvoorbeeld een projectweek rond talenten, een carrousel waarbij verschillende richtingen verkend worden door de leerlingen (eventueel met ondersteuning van oudere leerlingen), ...* Ouders betrekken bij dit traject door de verschillende acties bekend te maken, bijvoorbeeld via een tentoonstelling van de carrousel op het oudercontact, het posten van filmpjes van activiteiten, de voorstelling van een talentenkaart/portfolio door de leerling tijdens een oudercontact, ...* Correcte, eenduidige en duidelijke informatie geven aan zowel ouders als leerlingen, bijvoorbeeld via een infomoment door de leerlingenbegeleiding/het CLB, via individuele contacten, via een infobrochure op maat, ... -  Als klastitularis/leerkracht besteed je aandacht aan de individuele studiekeuze tijdens één of meerdere oudercontacten door informatie te geven over de activiteiten met de leerlingen, te peilen in welke mate de ouders geïnformeerd zijn, de mening van de ouders te beluisteren. Als lid van het zorg- of GOK-team kan je deze contacten ondersteunen door in te zetten op maximale aanwezigheid van ouders (bijvoorbeeld extra herinnering per sms sturen), door ouders en leerkrachten bij te staan waar nodig, door het thema zichtbaar te maken in de aankleding van het oudercontact, ...  - Heroriëntering naar een andere school giet je in een zorgzaam traject, op tempo en op maat van het gezin. Dit kan bijvoorbeeld door samen een infomoment van een andere school te bezoeken of te zorgen voor een kennismaking met de brugfiguur of leerlingenbegeleider van de nieuwe school.  
	Partners: Zorgteam, leerkrachten, ouders en leerlingen.               CLB, ondersteuners, eventueel andere betrokken partners.
	Tips en aandachtspunten: Focus op het gemeenschappelijk doel, namelijk het welzijn van de leerling.Ga uit van een waarachtig partnerschap school-gezin: respectvol, waarderend en krachtgericht.
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