Ankerstraat 63 – 03/316.20.00

Openingsuren kerstperiode
Beste leerling en ouders,
De examens staan weer voor de deur, het einde van de eerste trimester is in zicht.
Wij hopen dat u de eerste trimester kunt afsluiten met een goed rapport en dat u de
ingeslagen schoolweg na de kerstvakantie kunt verderzetten. Mocht dit niet zo zijn, dan
krijgt u misschien een advies van de school om een andere richting of school te zoeken.
Eventueel begint u zelf te twijfelen en rijzen vragen zoals ‘Heb ik op 1 september wel
goed gekozen?’, ‘Is deze richting wel iets voor mij?’, ‘Heb ik nog kansen om dit jaar te
slagen?’ Deze vragen wijzen vaak op een verkeerde studiekeuze en veroorzaken best wel
wat stress.
Wilt u verder geholpen worden of hebt u nood aan een deskundig advies, dan kunt u bij ons
terecht. De medewerkers van het team secundair onderwijs van het VCLB Waas en Dender,
vestiging Sint-Niklaas, staan voor u klaar om u verder te helpen. Om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn, zijn wij beschikbaar op de volgende dagen.

Op vrijdag 21 december zijn wij open tot 21.00 u.
Op donderdag 3 januari en vrijdag 4 januari zijn wij open van 08.30 u. tot
12u. en van 13.00 u. tot 16.30 u.
Op vrijdag 21 december kunt u vanaf 17.00 u. gebruik maken van de parking van het CLB.
Het is niet noodzakelijk een telefonische afspraak te maken. Indien u wilt langskomen
tijdens de kerstvakantie, is het aangewezen om een afspraak te maken zodat u niet
nodeloos hoeft te wachten.
Indien u niet in de mogelijkheid bent om voor of tijdens de kerstvakantie langs te komen,
kunt u alle informatie ook vinden op de website onderwijskiezer.be. In het andere geval
bent u van harte welkom op het CLB. Wij wensen u goede examens toe en een aangename
kerstvakantie.
Het team secundair onderwijs.
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