SAMEN SCHOOL MAKEN
In de Bernardusscholen vinden wij het belangrijk om samen school te
maken, zodat onze scholen een veilige en ondersteunende leeromgeving
zijn voor élke leerling. Samen school maken, dat is zorgen voor een
vlotte overgang voor nieuwe leerlingen, doordachte ondersteuning en
een glasheldere communicatie. In wat volgt laten we onze toekomstige
leerlingen graag zien hoe wij dit binnen onze scholen waarmaken.

SAMEN STARTEN:

EEN VLOTTE OVERGANG VOOR ONZE EERSTEJAARS
Na de basisschool de sprong wagen naar het secundair onderwijs is
een spannende stap. Daarom begeleiden we je hier grondig bij. Je
voorbereiding start al op de basisschool. Misschien speelde je daar de
KDOOS-quiz en kreeg je al een beeld van hoe onze scholen werken. In
coronavrije tijden word je in het zesde leerjaar uitgenodigd voor KDOO of de
KennismakingsDagen met het Onderwijs in Oudenaarde. Deze dagen zitten
boordevol proeflessen, zodat je al eens een schooldag in het middelbaar kan
ervaren.
Uiteraard wil je nog bijkomende algemene informatie krijgen, bijvoorbeeld
over de waaier aan studierichtingen die onze scholen bieden. Dit en nog
zoveel meer kan je samen met je ouders te weten komen op onze digitale
opendeurdag. Ook voorzien we voor je ouders digitale infoavonden
waarin de directeurs van onze scholen antwoorden op al hun vragen geven.
De concrete data vind je op de laatste pagina van deze brochure.

“Dankzij de verkenningsdag was ik goed voorbereid op mijn
eerste schooldag.” Louise, leerlinge eerste jaar
Wanneer 1 september nadert, weet je graag waar je aan toe bent. Je zal
duizend en één vragen hebben. Hoe zal mijn schooldag eruitzien? Waar
kan ik mijn boterhammen opeten? Kan ik een warme maaltijd krijgen? Bij
wie kan ik voor dit alles terecht? Deze en nog veel meer vragen worden
beantwoord tijdens de verkenningsdag voor eerstejaars op de laatste
vakantiedag. Je bent dan helemaal klaar om aan je schoolavontuur te
beginnen!
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