
Infosessie en 
scholenbeurs voor 
(groot)ouders en 
kinderen van 
5de en 6de leerjaar

Infosessie en 
scholenbeurs voor 
(groot)ouders en 
kinderen van 
5de en 6de leerjaar

In cultuurcentrum De Werf 
met verschillende infosessies, 
verspreid over de dag. 
Gratis deelname, inschrijven 
noodzakelijk vóór 1 maart 2023.

In cultuurcentrum De Werf 
met verschillende infosessies, 
verspreid over de dag. 
Gratis deelname, inschrijven 
noodzakelijk vóór 1 maart 2023.

KLAAR VOOR DE STAP NAAR

E E N   S E C U N D A I R E 

S C H O O L   I N   A A LST 

KLAAR VOOR DE STAP NAAR

E E N   S E C U N D A I R E 

S C H O O L   I N   A A LST 



Waar?
In cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 - 9300 Aalst

Wanneer?
Op woensdag 8 maart 2023 van 13 tot 20 uur. 
De infosessies worden op verschillende momenten gegeven. 
De scholenbeurs is doorlopend toegankelijk tot 20 uur.

Inschrijven
Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk vóór 1 maart 2023 via: 
 › www.huisvanhetkindaalst.be (+ doorklikken op ‘infoavonden’)
 › de onderstaande QR-code

Wat kan je verwachten?
De infosessie ‘Wegwijs in het secundair onderwijs’
Alles wat je moet weten bij het maken van een keuze en hoe het secundair onder-
wijs gestructureerd is (op verschillende tijdstippen - inschrijven noodzakelijk).

De infosessie rond aanmelden en inschrijven in een secundaire school
Hier kom je te weten op welke manier je kan aanmelden en inschrijven voor een 
secundaire school in Aalst (op verschillende tijdstippen).

Scholenbeurs
Alle Aalsterse scholen met een 1ste graad zullen vertegenwoordigd zijn.  
Je kan hier kort met hen kennismaken (permanent geopend).

Kennismaking met andere diensten en organisaties
De CLB’s, het lokaal overlegplatform, de ouderskoepels, Huis van het Kind...  
zullen ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Er is in gratis kinderopvang voorzien voor jongere broertjes en zusjes.
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