Brielle, 10-10-2018

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van 3 VMBO,
Op donderdagavond 17 januari 2019 organiseert onze school in samenwerking met andere scholen in de regio en Aob
Compaz de MBO keuzemarkt: een voorlichtingsbijeenkomst over beroepsopleidingen na het VMBO.
De MBO keuzemarkt wordt gehouden op de Campus Hoogvliet in de gebouwen van Penta / Zadkine en de
Veiligheidsacademie, Elritsstraat 11, 3192CE Hoogvliet. Tijdstip: van 18:45-21:30 uur
Voor alle leerlingen uit 3 VMBO is deze markt verplicht! De leerlingen moeten zich op die avond present melden bij hun
mentor of loopbaanbegeleider, die te vinden zijn in de Centrale Hal van het Penta/Zadkine gebouw.
Op de MBO keuzemarkt geven voorlichters klassikaal informatie over een groot aantal beroepsopleidingen in de regio
Rijnmond. Er zal gesproken worden over de inhoud van de opleiding en de beroepsmogelijkheden na de opleiding.
Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de voorlichter.
Daarnaast is er een opleidingsmarkt met een groot aantal informatiestands waar bedrijven, instellingen en scholen u
uitleggen wat zij voor de toekomst van uw zoon of dochter kunnen betekenen.
De avond is verdeeld in een aantal voorlichtingsrondes van elk 25 minuten. Met behulp van de MBO-Informatiegids en
het bijbehorende aanmeldingsformulier kan uw zoon of dochter zich inschrijven voor 1 of 2 voorlichtingsrondes.
(Indien u geen papieren gids heeft, kunt u de gids downloaden op www.scholingsmarkten.nl, daar kiest u de MBO
markt Hoogvliet en klikt u rechts op “brochure”).
Let op! Er kan alleen worden ingeschreven voor opleidingen die in de gids vermeld staan. De nummers die voor de
omschrijving van de opleiding/ voorlichting vermeld staan en de naam van de opleiding dienen op het
aanmeldingsformulier ingevuld te worden.
Invulvoorbeeld (zie informatiegids Pag. 46):
Keuze 1 :
65 Dier, Paard en Gezondheid (niv. 2, 3 en 4)
Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk woensdag 31 oktober door uw zoon of dochter weer bij de loopbaanbegeleider
ingeleverd zijn.
Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat uw zoon of dochter niet kan deelnemen aan de gewenste voorlichting(en).
Een week voordat de voorlichting plaats zal vinden, ontvangt u bericht over de exacte plaats en het tijdstip waarop
uw zoon of dochter voorlichting krijgt. Ook u bent vanzelfsprekend van harte welkom!
Met vragen kunt u terecht bij ondergetekenden. Tot ziens op de MBO keuzemarkt!
Met vriendelijke groet,
Marjon Amersfoort
Loopbaanbegeleider VMBO LW/BB/KB

en

Romano Molema
Loopbaanbegeleider VMBO TL/GL

