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De vakantie nadert met rasse schreden! Voor
jou wordt het helemaal anders. Je beëindigt
immers je zesde leerjaar en dat betekent
meteen ook dat je definitief de deur van de
lagere school achter jou dichttrekt.
De overgang van het zesde leerjaar naar het
eerste jaar van de middelbare school houdt
wellicht heel wat veranderingen voor jou in:
een nieuwe klas, nieuwe leerkrachten, nieuwe
gebouwen,… maar ook een nieuw uurrooster
en een nieuw traject om naar school te gaan.

INLEI DING

Helaas laat je ook een aantal vriendjes en
vriendinnetjes van je klas achter. Zij kozen
voor een andere weg. Je wordt groter, je
lichaam ontwikkelt zich… Het ziet er naar uit
dat er heel wat veranderingen op stapel
staan… Van een school waar jij bij de oudste
hoorde, waar je iedereen kende en waar
iedereen ook jou kende, kom je terecht in een
school waar jij opnieuw de jongste bent en
waar je wellicht ook een nobele onbekende
bent!
Al die veranderingen die op je af komen het
hoofd bieden en, bovendien, allemaal tegelijk,
is niet altijd zo eenvoudig…
Die veranderingen komen misschien te snel
en kunnen je ook te veel worden.
Met deze brochure willen we jou en je ouders
informeren over verschillende aspecten
waarmee je rekening dient te houden bij de
overstap van de lagere school naar het
secundair. Kortom, we willen je helpen opdat
die overgang voor jou zo vlot mogelijk zou
verlopen…

Getuigschrift basisonderwijs

NA HET 6DE LEERJAAR, WAT DAN ?

JA / NEEN

1A

1B
A-attest
A/B attest

A/C attest

2A

BVL
A-attest
ORIËNTERINGSATTESTEN
A-attest = geslaagd, vrije keuze van studierichting
B-attest = geslaagd, maar verandering van studierichting of
onderwijsvorm
C-attest = niet geslaagd, blijven zitten of verandering van
studierichting of onderwijsvorm
BVL =
voorbereiding op beroepsonderwijs

WAT GAAT ER WERKELIJK VERANDEREN ?

Het zijn maar een aantal veranderingen - er zijn er inderdaad nog
heel wat meer - waaraan jij binnenkort het hoofd moet bieden.
Misschien wordt het je allemaal wat te veel en zie je door het bos de
bomen niet meer.
Bovendien is elke secundaire school anders georganiseerd en heeft
elke school een eigen reglement. Ook al is het de bedoeling om via
de aangereikte leerstof de eindtermen te halen, toch zijn er heel wat
verschillen van school tot school. Een wondermiddeltje om je voor te
bereiden op elke verandering waar je tijdens de overstap mee te
maken krijgt, kunnen we je helaas niet aanreiken. Ook al omdat hoe
je op al die veranderingen reageert tevens afhankelijk is van jouw
karakter. Een ding staat echter als een paal boven water: je moet
zelfstandig leren werken!

O DE ORGANISATIE VAN

JE SCHOOLTIJD EN
VAN DE TE PRESTEREN TAKEN

Bij de start van het schooljaar krijg
je een agenda waarin de lessen
per week zijn vastgelegd (voor
een trimester of voor het hele
jaar, dat hangt een beetje af van
de school waar je naartoe gaat).
Je moet je schoolwerk plannen,
want de voor te bereiden taken en
lessen worden ook voor heel de week en soms
voor een langere periode meegedeeld. Je moet je nieuwe leerstof
tot jou nemen,…

O DE ORGANISATIE VAN
JE NIEUWE
SCHOOL

En ook die is wellicht helemaal
anders. Misschien moet je na elk
lesuur van lokaal veranderen, voor elk
vak krijg je een andere leerkracht, je
mag misschien over de middag de
school verlaten (mits de toelating van
de school en van je ouders),…

O JE INTERESSES
Ook die kunnen evolueren: nieuwe
mogelijkheden bieden zich aan, je
ontdekt heel wat nieuwe dingen
(muziek, sport, nieuwe vrienden en
vriendinnen, misschien wel een
hartsvriendje…). Een dag telt echter
altijd maar 24 uur en dus komt het
erop aan van je tijd doordacht te
verdelen! En op de tijd die je eerder
aan de school, je taken en lessen spendeerde,
wordt wellicht wat geknibbeld. Niet omdat de school je
niet langer kan boeien, maar omdat nieuwe dingen meer
van je tijd vragen.

O EN TOT SLOT, VERANDERT
OOK JE LICHAAM

Langzaamaan. Tezelfdertijd merk je ook
een ontwikkeling in je ideeën, in je
manier van denken en van de
dingen bekijken…

Vergeet niet dat de motivatie waarvan je blijk zal geven en het
beeld dat je van jezelf hebt en van je schoolvaardigheden een
cruciale rol zullen spelen bij de overgang van de lagere school
naar het secundair: wees niet bang, geloof in jezelf en in het feit
dat je het maken kan!

EN WAT, ALS JE TOCH NOG BANG BENT ?

Weet vooreerst dat het volkomen normaal is dat je met
twijfels zit bij die verplichte overgang van de lagere school
naar de middelbare school.
Je mag daarbij niet vergeten dat, ook al ga je nu naar het secundair,…
G je nog altijd je vriendjes van de lagere school na schooltijd kunt
ontmoeten (en wie weet, misschien kozen ze wel voor dezelfde
school als jij!),
G je ouders er altijd zullen zijn om je te steunen en aan te moedigen;
net zoals ze dat wellicht al deden toen je naar de lagere school ging,
G je nieuwe leerkrachten er zich maar al te goed van bewust zijn dat
die overstap niet voor iedereen zo evident is… Ook zij reiken je
wellicht een helpende hand,
G En als er dan al eens problemen opduiken, met de leerstof, met
je relatie met de anderen (afpersing, geweld, pestgedrag), als je
niet echt je stek vindt in je nieuwe klas,… moet je weten dat er
binnen de muren van de school en ook daarbuiten mensen zijn die
jou kunnen helpen, je kunnen aanmoedigen en je kunnen sturen.
Om er maar een paar te noemen:
¯ De leerkrachten, de directeur en de opvoeders van je nieuwe
school,
¯ Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) van jouw
school,
¯ Je ouders, je vrienden,
¯ De Toezichtscel tegen schoolverzuim (Dienst preventie)
Contactpersoon: Audrey Dublet - adublet@1082berchem.irisnet.be
Tel.: 02/469 37 69
Dr. Ch. Leemansstraat 8 in 1082 Sint-Agatha-Berchem

¯ De Dienst «stop steaming» van de brigade gezin & jongeren

Om de politie op de hoogte te brengen van steamingfeiten of met vragen rond
de problematiek van steaming kun je volledig anoniem een e-mail sturen naar
volgend adres: stopsteaming@zpz5340.be

¯ Téléphoonnumer 1700

1700@vlaanderen.be
het gratis informatieloket van de Vlaamse overheid (en ook onderwijs)

Wij wensen je alvast heel veel succes op die nieuwe
weg die je nu, vanaf september, gaat inslaan!

