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	Ruimte voor titel: Overstap naar het secundair - draaiboek
	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: Een onderdeel uit het draaiboek rond de infobeurs secundair voor ouders en leerlingen. - Voorafgaand aan de infobeurs organiseert de school bezoeken aan een vijftal secundaire scholen waarbij ook de ouders kunnen meegaan.- Begin januari volgt de infobeurs secundair, gekoppeld aan het infomoment voor de openluchtklas van het zesde jaar.- Communicatie: de datum wordt reeds bij de start van het schooljaar meegegeven. Bij de schoolbezoeken wordt die datum herhaald. Voor de kerstvakantie worden de bevestigingen voor de infobeurs gevraagd. Leerlingen maken zelf een uitnodiging voor hun ouders.- Het concept: ●         Ontvangst om 19.00 uur. De sfeer van de infobeurs is ongedwongen. ●         Er is een verwelkoming met een drankje en een hapje. ●         Om 19u15 start het officiële deel met de informatie over de openluchtklas en een kort, algemeen en duidelijk overzicht van de structuur van het secundair onderwijs.●         Daarna starten de vier workshops:1. Er is een infotafel met brochures over beroepen, scholen, richtingen. Leerkrachten, zorgcoördinator, directie, brugfiguur, medewerkers van Het Beroepenhuis en het CLB zijn hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden.2. Twintig computers staan ter beschikking om als ouder zelf aan de slag te gaan en allerlei websites te bezoeken met bijvoorbeeld de i-like test, de onderwijskiezer, Het Beroepenhuis, de verschillende scholen met infodagen, de grote stap, … We geven elke ouder een document waarop al deze websites staan opgelijst. De ouder kan deze websites bezoeken met of zonder begeleiding.3. Ouders en leerlingen kunnen het spel `De grote sprong' (zie de website van Het Beroepenhuis) spelen. Hierdoor gaan ouders in gesprek met hun kinderen maar ook met andere ouders en kinderen en met de begeleiders.4. Oud-leerlingen (1ste of 2de jaars secundair) gaan in gesprek met de leerlingen en hun ouders. Sommigen wisselen ervaringen uit, anderen doen een kleine voorstelling via een PowerPoint.●         De ouders en leerlingen doorlopen de workshops via een doorschuifsysteem.●         De verdeling van de groepjes gebeurt spontaan. Als begeleider heb je oog voor een evenwichtige verdeling en je stuurt eventueel wat bij.
	Partners: Klastitularis 4de, 5de en 6de leerjaar, eventueel ondersteunende leerkracht en zorgcoördinator, ouders, leerlingen, CLB, Beroepenhuis.
	Tips en aandachtspunten: Zet hulpmiddelen in waar nodig: picto’s, tolken, …Heb aandacht voor echte interactie met leerlingen en ouders (tijd voor uittrekken, zelf stappen zetten).
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