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	Ruimte voor titel: Overstap naar het secundair - algemeen
	Doelen: Ouders en leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs en de secundaire scholen kennen.Ouders en leerlingen zijn op de hoogte van het aanmeldingssysteem en weten dat ze hierbij ondersteuning kunnen krijgen.Ouders gaan in gesprek met de school over de schoolloopbaan en ontwikkeling van hun kind.Ouders kunnen op basis van de talenten en mogelijkheden van hun kind een weloverwogen keuze maken. Leerkrachten krijgen beter zicht op de brede leef- en leeromgeving en talenten van de leerlingen.Leerkrachten kunnen ouders en leerlingen ondersteunen om een weloverwogen keuze te maken.Leerlingen hebben zicht op hun talenten. 
	Verloop: - De school maakt een draaiboek om dit transitiemoment optimaal te begeleiden. - Bij het begin van het schooljaar is er een kennismakings-oudercontact. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Leerkrachten besteden aandacht aan de (mogelijke) overgang naar het secundair door informatie te geven over de manier waarop de leerlingen hierbij worden betrokken (dus ook kinderen uit het 4de en 5de leerjaar die hiervoor in aanmerking komen). Als brugfiguur probeer je zoveel mogelijk ouders warm te maken voor dit eerste oudercontact. - Ondersteun de leerkrachten bij het volgen van het bestaande draaiboek rond de overgang naar het secundair (zie draaiboek). Je volgt de informatie aan en communicatie met de ouders nauw op. Indien nodig spreek je met ouders en leerlingen af om samen een infomoment van een secundaire school te bezoeken. In samenspraak met de zorgcoördinator leg je contacten met de school van keuze en zorg je voor een overdracht of kennismaking met (de brugfiguur van) de secundaire school. 
	Partners: Klastitularis 4de, 5de en 6de leerjaar, eventueel ondersteunende leerkracht en zorgcoördinator, ouders, leerlingen, CLB, Beroepenhuis, Techniekfestival, …
	Tips en aandachtspunten: Detecteer noden en behoeften bij verschillende actoren.Denk na over de inplanning en toegankelijkheid van infomomenten, bezoeken (moment, culturele diversiteit,…). Ga uit van een partnerschap school-gezin: respectvol, waarderend en krachtgericht.
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