OP ZOEK NAAR
DÉ SCHOOL
VOOR JE KIND!

JANUARI 2022
INFOBROCHURE

FEBRUARI 2022
INFOFILM EN VRAGENSESSIE
VOOR OUDERS

MAART 2022
INFOMOMENTEN - PEPDAGEN

APRIL 2022
AANMELDEN
Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte
van onze infomomenten en
openschooldagen.

MEI – JUNI 2022
OPENSCHOOLDAGEN
EN INSCHRIJVEN

OP ZOEK NAAR DÉ SCHOOL VOOR JE KIND!
Beste ouder(s)
Je zoon of dochter maakt binnenkort de overstap naar het secundair onderwijs.
Hieronder lees je welke inspanningen de scholengemeenschap WIJS! in het
voorjaar van 2022 doet om je zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren
bij het kiezen van de school die het beste past bij je kind. Schrijf je zeker in op onze
nieuwsbrief via www.sowijs.be

JANUARI 2022 - INFOBROCHURE
Je ontvangt via de lagere school van je kind de infobrochure van de
scholengemeenschap WIJS! met alle belangrijke data (infomomenten,
openschooldagen, aanmelden, inschrijven …).

FEBRUARI 2022 - INFOFILM EN VRAGENSESSIE
VOOR OUDERS
Vanaf 1 februari vind je op www.sowijs.be onze infofilm ‘Kies WIJS!’ met info over:
- hoe ziet de structuur van het secundair er uit?
- hoe kies je goed?
- hoe meld je je kind digitaal aan via het Online Aanmeldingsregister?
Op 21 februari en 10 maart, telkens tussen 16.00 en 19.00u. beantwoorden we
telefonisch al je vragen over de overstap naar het secundair! Bellen naar 03 760 08 70.

MAART 2022
PEP-DAGEN EN INFOMOMENTEN OP DE SCHOLEN
Op 25, 28 en 29 maart vinden dit jaar de PEP-dagen plaats. Je kind krijgt dan de kans
om gedurende een ganse dag een aantal workshops actief mee te maken in één of
meer van onze secundaire scholen.
We gaan ervan uit dat de PEP-dagen ondanks COVID-19 toch kunnen doorgaan. Is
dit niét het geval, dan voorzien we een digitaal alternatief.
Elke secundaire school van WIJS! organiseert ook een eigen infomoment. Deze
infomomenten gaan door op de school zélf, meestal op een vrijdagavond of een
zaterdag. Check de data in de infobrochure van WIJS! Via onze nieuwbrief informeren
we je als er wijzigingen zijn in de aanpak of het verloop.

APRIL 2022 - AANMELDEN
Tussen 28 maart en 22 april kan je je kind digitaal aanmelden via het Online
Aanmeldingsregister. Meld je kind zeker aan! Kies best 2 of meer scholen.
Bekijk zeker ook www.naarhetsecundair.be voor meer info over aanmelden en
inschrijven.

MEI – JUNI 2022
OPENSCHOOLDAGEN EN INSCHRIJVEN
Je kan in mei de openschooldagen bezoeken en vanaf 7 mei je kind inschrijven. Dit
gebeurt via het ticket dat je ontvangt na de aanmelding. Zonder ticket kan inschrijven
enkel nog voor de vrije plaatsen (via de ‘vrije inschrijvingen’).

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF VIA WWW.SOWIJS.BE EN BLIJF ZO
OP DE HOOGTE VAN ONZE INFOMOMENTEN EN OPENSCHOOLDAGEN.

