
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste kandidaat ABO-cursist, ouder(s) 

 

Na het 5de jaar biedt De Lage Kouter Kortrijk de mogelijkheid om je vaardigheden nog te 

verbeteren in een aanvullend ABO-jaar. Dit extra jaar heeft heel wat voordelen: 

• Je kan steeds rekenen op raad en steun van de school en je kan aan toekomstige 

werkgevers bewijzen dat je bereid bent te werken en je bij te scholen. Ook het 

volgen van extra opleidingen of behalen van een attest is mogelijk. 

• Door werkervaring op te doen over een langere periode en de nodige 

arbeidsattitudes zoals werktempo, doorzettingsvermogen, stiptheid, … te trainen, 

verhoog je je tewerkstellingskansen. 

• Je behoudt je kinderbijslag en studietoelagen, indien je daar reeds recht op hebt. 

• Je hebt recht op een gratis Buzzy Pazz of een treinabonnement. 

• Als voltijdse leerling blijf je voor “geneeskundige verzorging” als persoon ten laste. 

• Je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende. 

• De ABO-periode is gelijkgesteld met de beroepsinschakelingstijd. 

• Als je de alternerende opleiding met succes beëindigt, wordt die gelijkgesteld met 

twee positieve evaluaties. 

• Na de beroepsinschakelingstijd heb je recht op werkloosheidsuitkering en een 

premie van € 500 van het ESF (Indien je voldoende stage en schooldagen hebt). 

• Je krijgt een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding. 

 

Indien je ABO gaat volgen of nog twijfelt, nodigen we je graag uit op onze terugkomdag 

op woensdag 25 augustus om 17.u in het ABO lokaal. 

Indien je niet aanwezig kan zijn en toch het ABO-jaar wenst te volgen, graag verwittigen 

op het nummer 0479/74 33 44  (mevr. Kelly Roobroeck). 

 

Indien je al een stageplaats hebt mag je de inlichtingenfiche doormailen naar: 

kelly.roobroeck@kouterkortrijk.be  

Indien mailen niet mogelijk is breng ze dan zeker mee woensdag 25 augustus. Het 

inlichtingenblad is heel belangrijk voor het opmaken van je stagecontract. 

 

De eerste schooldag is op woensdag 1 september.  

De eerste stagedag zal op donderdag 2 september van start gaan. 

 

 

Hopelijk tot binnenkort ! 

 

Vriendelijke groeten, 

Het ABO-team 

 


