
Tercih sürecinde 
çocuğuma yol gösterecek 

bir rehber.

Tercihimizi yaptık. Her 
şey şimdi bitti mi?

Çocuğunuzun kaydını yaptırdınız mı? Şimdi ona buna alışması 
için zaman ve imkan tanıyın. Arada bir okul önüne doğru gidin, 
ihtiyacı olan kitapları alın, okul eğlencesine gidin, okul tanıtım 
gününe ikinci kez gidin,…

Çocuğunuzun okulu ve okuyacağı bölümle 
bağı ne kadar artarsa, bu onun geleceği için 
o kadar iyi olur!

H HENÜZ DEĞIL.

Çocuğunuz büyüyor. Ortaöğretime geçiş yapma zamanı 
yaklaşmakta. Bu heyecanlı bir bekleyiştir! Veli olarak sizin 
için de bu heyecanlıdır. Bu büyük adımı atmada çocuğunuza 
yardımcı olabilirsiniz. 

Turks



Veli olarak ne 
yapabilirsiniz? 

Çocuğunuzun yapacağı bu tercihin, geleceği açısından 
nasıl sonuçlar doğuracağını tahmin edebilmesi için 
yaşı henüz küçüktür. Bu yüzden yetişkin olarak sizin 
de hazır bulunmanız önemlidir. Yalnız çocuğunuz 
bu yaşta kendisini mutlu veya mutsuz eden şeylerin 
ve geleceği ile ilgili hayallerinin neler olduğunu 
söyleyebilecek yaştadır. Mümkün olduğunca 
çocuğunuzun tercrübe edinmesine ve denemesine 
imkan tanıyın. Bu izlenimleri ve tecrübeleri uzun 
vadede değerlendirebilirsiniz. Mesela: çocuğunuz 
atları seviyior.

Bu, hayatının geri kalan kısmında at yetiştiricisi olmak 
istediği anlamına gelmez. Çocuklar ilgilerini çeken 
ve başarılı oldukları bir eğitim bölümü seçtiklerinde 
ve kendilerini iyi hissettikleri bir okulda eğitim 
gördüklerinde daha başarılı ve mutlu olurlar. 
Yapılan birçok araştırma ortaöğretime geçişin 
çocuğunuzun okul kariyerinde büyük sonuçlar 
doğurabildiğini göstermektedir. Bir taraftan 
çocuğunuza uygun olan bir okul ve bölüm arayışı 
olmalı ve diğer taraftan ikinci ve üçüncü dereceden 
sonra başka olumlu alternatifl erin olmasına dikkat 
etmelisiniz. Kendiniz evde bir çok şey yapabilirsiniz.

Bu TAVSİYELERİ çocuğunuzla birlikte değerlendirin ve 
daha bilinçli bir tercih yapmasını sağlayın. Çocuğunuzun 
bu tavsiyeler hakkında okulda öğretmenleriyle, abisi 
veya ablasıyla, amcası veya teyzesiyle,… konuşmasına 
teşvik edin. Onlar çocuğunuzu sizin tanıdığınızdan 
daha farklı bir �ekilde tanıyorlardır. 

 K Kayıt dönemi Şubat ve Mart’ta başlıyor.
Antwerpen ve Gent gibi bazı şehirlerde merkezi başvuru 
sistemini kullanmanız gerekiyor. Bazı okullardaki konten-
jan çabuk doluyor. 

 K Okul tanıtım günleri genelde kayıt döneminden 
sonra düzenleniyor yer alıyor. İlkokul altıncı sınıfta 
tercih yaparsanız geç kalmış olursunuz! Ama çoğu okul 
kayıt döneminden önce de bilgilendirme toplantısı dü-
zenliyor. Bunun hangi tarihte olduğunu araştırın. 

 K Tercih yapmak uzun sürebilir. İnsanlarla bu konu hak-
kında konuşmak, gerekli bilgileri araştırmak ve çocuğunu-
zun ne istediğini incelemek zaman alan şeylerdir.

 K Okulları tanımak için yeteri kadar zaman ayırın ve tercihi-
nizi yaptıktan sonra da yeni okul ve ilgili eğitim bölümü 
ile bir bağ kurabilmeniz için zaman kalmasına dikkat edin. 

Bilgi toplayın.
 K Çocuğunuzla birlikte internette arama yapın. 

 + www.vanbasisnaarsecundair.be internet sitesinde 
ortaöğretim hakkında faydalı ipuçları, eğlenceli 
fi lmler ve açıklayıcı bilgiler bulabilirsiniz. 

 + www.onderwijskiezer.be internet sitesinde çocuğu-
nuzun ilgisi yönünde okul arayabilir veya ilgisinin 
nelere yönelik olduğunu öğrenebilirsiniz. Çocuğu-
nuzun yeteneklerinin ne olduğunu düşünün ve bun-
ları eğitim bölümleriyle karşılaştırın: Hangi dersler 
veriliyor? Bu internet sitesi ortaöğretim hakkında en 
güvenilir olan, bağımsız bir sitedir. 

 + Yakın çevrenizdeki okulların internet sitelerini ince-
leyin. Fotoğrafl ara bakın, okul gezileriyle ilgili rapor-
ları okuyun, pedagojik programını okuyun, velilerle 
nasıl iletişim kurduklarına bakın,…

 + Birinci derece (ortaöğetimin birinci ve ikinci sınıfı) 
okuldan okula değişiktir. Tercihinizi daha sonra 
yapabileceğiniz, Birinci derecesi olan okula mı 
kayıt yaptırmak istersiniz yoksa başından itibaren 
tercihinizin net olduğu bir ASO (Genel ortaögretim 
bölümü)/ TSO (Teknik ortaögretim bölümü)/ KSO 
(Sanat ortaöğretim bölümü)/ BSO (Meslek ortaöğre-
tim bölümü) okulunu mu tercih edersiniz? Bir okulun 
imkanlarını ve ikinci derecede sunduğu bölümlerin 
hangileri olduğunu inceleyin.

 + Okulların teftiş raporlarını www.onderwijs.vlaande-
ren.be/nl/doorlichtingsverslagen internet sitesinden 
okuyabilirsiniz. 

 K Ortaöğretim okullarını ziyaret edin.
 + Hem sizin hem de çocuğunuzun bir okul hakkında 

önemli bulduğunuz özelliklerini liste halinde yazın. 

 + Yakın çevrenizdeki okulları başlangıç saatinde veya 
bitiş saatinde ziyaret edip ortamın nasıl olduğuna 
bakın. 

 + Çocuğunuzun okuduğu ilkögretim okuluna, sınıfl a 
birlikte hangi ortaöğretim okulunu ziyaret edecekle-
rini sorun. 

 + İnternetten ilginizi çeken okulları inceleyin. Mesela 
Onderwijskiezer sitesinden.

 + İlkokul beşinci sınıftan itibaren okul tanıtım günleri-
ne katılın ki sakince düşünme fırsatınız olsun.

 + İlköğretim okulundan yakın çevredeki ortaögretim 

Çocuğunuza izleyin ve onu dinleyin
Onu en uzun süredir ve en iyi siz tanırsınız. Şu sorular hakkında onunla konuşun:

 K Çocuğunuzun severek yaptığı şeyler nelerdir? Doldurun:

 + Çocuğumun saatlerce meşgul olabildiği şeyler…

 + Çocuğumu mutlu eden şeyler…

 + Çocuğumun gördüğünde gözlerinin içinin parladığı şeyler…

 + Çocuğumun severek uğraştığı şeyler…

 K Çocuğunuzun  iyi yapabildiği şeyler nelerdir?
Yeni şeyler yapmayı deniyor mu?
Çocuklar değişik alanlarda becerikli olabilirler veya kendilerini daha da geliştirebilirler. 

 K Çocuğunuz  nasıl davranıyor? 
Çocuğum, sessiz, hareketli, utangaç, yorgun, neşeli, heyecanlı, kızgın, korkak,…

 + okuldan eve gelince 

 + haftasonu

 + birçok insanın bulunduğu bir eğlence sırasında

 + arkadaşlarıyla veya tek başına oynarken

 + ev ödevini yaptığında veya ders çalıştığında

 + bir sınava hazırlandığında

FEB TSO ASO

BSO

KSO

ZAMANINDA başlayınız. 

okullarının tanıtım günü tarihlerini isteyin.

 + Her okula ayrı ayrı gitmeyi sevmiyor musunuz? 
İlköğretim okulundan, farklı okulların aynı anda ken-
dilerini tanıttıkları fuar olup olmadığını öğrenin. 

 K Ailenizle, tanıdıklarınızla, arkadaşlarınızla ve 
uzmanlarla konuşun.
 + Bilgisiyar aracılığıyla: Çocuğunuz her zaman Awel 

(www.awel.be) internet sitesinden sorularını sora-
bilir. Bu chat (konuşma) sitelerinde çocuğunuza 
yardımcı olabilecek uzman personel bulunmaktadır.

 + Kulüplerde ve kurumlarda: çocuğunuz bir kulübe 
veya kuruma kayıtlı mı? Orada size yardımcı olabile-
cek ve çocuğunuz hakkında neler düşündüğünü size 
söyleyebilecek kişiler vardır. Ya da çocuğunuzun ilgi 
duyduğu mesleğe sahip  olan kişiler tanıyorlardır. Ya 
da ortaöğrtimde okuyan çocuklar tanıyorlardır.

 + İlköğetim okulunda: İlköğretim okulundan yüzlerce 
çocuk ortaöğretime geçiş yapmıştır. Sınıf öğretmeni, 
bakım öğretmeni ve CLB-çalışanı size yakın çevre-
deki okullar, bu okullara daha önce giden öğrenci-
lerin tecrübeleri ve çocuğunuzun okuldaki durumu 
hakkında çok şey anlatabilirler. İlköğretim okulunun 
görevi sizi ve çocuğunuzu iyi bir şekilde bilgilen-
dirmektir. Bunu nasıl ve ne zaman yapacaklarını 
ve çocuklarla sınıf içerisinde bu konu hakkında ne 
yapacaklarını mutlaka onlara sorun. Kendi sorularını-
zı sormak için veya tereddütlerinizi onlara anlatmaya 
çekinmeyin, çünkü onlar her zaman hangi tavsiyeleri 
almak istediğinizi bilemezler. 
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