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Aan de zesdejaars en hun ouders 

Roeselare, 22 januari 2021 
 
 
 
 
 
Beste laatstejaars 
Beste ouders 
 
 
Een van de belangrijkste aspecten aan het laatste jaar secundair onderwijs is de keuze die je moet maken voor 
een studierichting in het hoger onderwijs en het latere beroep dat er nauw mee verbonden is. Het Klein 
Seminarie wil je hierbij zo goed mogelijk helpen. Naast heel wat informatie en advies vanwege de leerkrachten 
en het CLB, een bezoek aan de (virtuele) de SID-IN beurs, zorgt het Klein Seminarie ook dit jaar voor een extra 
aanbod met o.a. een MEET & GREET met oud-leerlingen en voorbereidingssessies op de ijkingstoets en 
toelatingsproef arts/tandarts. 
 
 
 

1. MEET & GREET oud-leerlingen – donderdag 11 februari 
 
Op de Meet & Greet nodigen we oud-leerlingen uit die geslaagd zijn in het eerste jaar van je mogelijke 
keuzerichting zodat je ook met hun kant van het verhaal kan kennis maken. Dit verhaal kan wel eens verschillen 
met wat je van instellingen voor hoger onderwijs op de SID-IN beurs of op opendeurdagen te horen krijgt. We 
zullen proberen om voor alle gekozen studies, een oud-leerling te engageren om haar of zijn verhaal te doen. Zo 
krijgen onze leerlingen informatie uit eerste hand.  
De Meet & Greet zal, gezien de omstandigheden, online (via TEAMS) verlopen. We plannen op donderdagavond 
11 februari twee sessies (19:30-20:15u en 20:15u-21:00u) waarin jullie elkaar online in kleine groepjes kunnen 
ontmoeten. Daarnaast stellen we een lijst contactgegevens op zodat je, na deze avond, de oud-leerlingen nog 
eens kunt contacteren.  
We nodigen je dan ook graag uit om via de enquête op Smartschool (ad valvas zesdes) één of twee 
studierichtingen aan te duiden, zodat we deze oud-leerlingen kunnen uitnodigen. Je kunt je keuze opgeven van 
vrijdag 22 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021. We vinden het vanzelfsprekend dat je die avond aanwezig 
bent als iemand voor jou uitgenodigd wordt.  

  

http://ttp/www.sint-michiel.be
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2. Voorbereidingssessies ijkingstoets en toelatingsproef arts/tandarts 
Voor een aantal academische opleidingen wordt een ijkingstoets of een toelatingsexamen georganiseerd. 
 

- IJkingstoets 

De ijkingstoets is een hulp bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs: aan de 
hand van meerkeuzevragen krijg je een beeld van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden- en 
kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding.  
Deze ijkingstoets wordt ingericht voor heel wat opleidingen. De deelname aan de ijkingstoets is niet-
bindend: de universiteit kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om 
een toelatingsexamen! Let wel op: voor bachelor in de bio- en industriële wetenschappen, 
ingenieurswetenschappen en de opleiding diergeneeskunde is de ijkingstoets verplicht. Deelname aan 
een ijkingstoets is voor deze opleidingen een voorwaarde voor inschrijving.  
Meer info kan je lezen op de website https://www.ijkingstoets.be. 
 

- Toelatingsexamen arts/tandarts 

Wie wil starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit, moet 
eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Wie slaagt en gunstig gerangschikt is, 
mag starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde. 
Het toelatingsexamen toetst de bekwaamheid om de opleiding geneeskunde of tandheelkunde met 
succes te volgen (Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW) en Generieke competenties (GC)).  
Meer info kan gevonden worden op de website https://toelatingsexamenartstandarts.be. 

 
2.1 Voorbereidingssessies ijkingstoets en toelatingsexamen wetenschappen (KIW) 

Tijdens de lessen krijgen de leerlingen van het Klein Seminarie een stevige vorming in wiskunde en 
wetenschappen. Daarnaast biedt de school de kans aan de zesdejaars om zich extra voor te bereiden op 
het toelatingsexamen arts/tandarts of op de ijkingstoets. Op vrijwillige basis kunnen de leerlingen 
(gratis) deelnemen aan voorbereidingssessies. 
Onder begeleiding van vakleerkrachten wiskunde en wetenschappen wordt er door de leerlingen 
geoefend a.h.v. vragen van vorige edities. 
We plannen verschillende sessies (wiskunde/biologie/fysica/chemie) in de weken tussen de krokus- en 
de paasvakantie. Deze sessies gaan telkens door over de middag op school in lokaal C102 en  C103. De 
planning van deze sessies wordt in de loop van februari bekend gemaakt. 

 
2.2 Voorbereidingssessies toelatingsexamen generieke competenties (GC) 

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel bieden we de leerling twee (gratis) live ‘webinars’ aan. 
Deze lessen bereiden de leerlingen optimaal voor op het onderdeel ‘Generieke competenties’ van het 
toelatingsexamen. De leerlingen kunnen de workshop volgen op school. Dankzij een live videoverbinding 
is er maximale interactie met de lesgever. 
  

http://ttp/www.sint-michiel.be
https://www.ijkingstoets.be/
https://toelatingsexamenartstandarts.be/
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Deze workshops gaan door op woensdagnamiddag in lokaal Z104. 
1. woensdag 17 maart 13.00 u-16.15 u: webinar VAARDIG (stilleestekst) 

VAARDIG staat voor verbanden leggen, analyseren, redeneren en integreren. De opdracht op het 
toelatingsexamen omvat teksten met tabellen en grafieken, waarover eerst vragen met en daarna 
zonder de teksten moeten worden opgelost. 
Tijdens deze live webinar krijgt de leerling leestips van ervaren docenten. We besteden daarbij ook 
aandacht aan het leggen van verbanden en het analyseren van tabellen en grafieken. Er wordt 
gewerkt met voorbeeldteksten en aan het eind volgt een uitgebreid proefexamen.  
 

2. woensdag 24 maart 13.00 u-15.00 u: webinar CLEAR (communicatie) 

CLEAR omvat communicatievaardigheid, luisterbereidheid, empathie, analytisch denken en 
relationeel handelen. Deze vaardigheden worden getoetst aan de hand van een aantal cases uit de 
leefwereld van de jongere. 
Tijdens deze live webinar krijgt de leerling uitleg over de verschillende vaardigheden die tijdens dit 
examenonderdeel worden getoetst. Er worden eveneens een aantal voorbeeldvragen besproken in 
deze webinar. 
 

 
 
 
Voor een goede organisatie is inschrijven voor deze sessies noodzakelijk, inschrijven kan per sessie. Deze 
inschrijving gebeurt door de leerling in de loop van februari via Smartschool (ad valvas zesdes) (met een 
beperking van 20 leerlingen per sessie). 
Vragen over deze sessies richt je aan lieven.vankeirsbilck@sint-michiel.be . 
 
 
Met deze initiatieven ondersteunen we jou bij het maken van jouw studiekeuze en wensen je alvast hiervoor alle 
succes. We hopen dat je op deze uitnodiging ingaat.  

 
Met vriendelijke groeten  

  

 

De klassenleraars van het zesde jaar  

 

M. Lefevere, C.Obin, E. Stael  

Directieteam Klein Seminarie 
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