
 
 

 

Aan de ouders/ verzorgers van de leerlingen uit 4 havo en 5 vwo  

 

 

Datum:     9 september 2016 

Kenmerk: 16025/FIL 

Betreft:     Opleidingenmarkt  

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Dit jaar zullen alle leerlingen uit 4 havo en 5 vwo deelnemen aan de Opleidingenmarkt van SKIA. De 

Opleidingenmarkt bestaat uit een tweetal voorlichtingsavonden op 1 en 2 november 2016 tussen 

18.00 en 22.30 uur. Tijdens deze avonden krijgen leerlingen de kans om kennis te maken met 

vervolgstudies van hogescholen en universiteiten uit onder andere Amsterdam, Delft, Leiden en 

Wageningen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ruimte binnen de Hogeschool InHolland aan de 

Bijdorplaan 15 in Haarlem. U als ouder/ verzorger speelt (vaak) een belangrijke rol in het keuzeproces 

van uw kind. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat u op de hoogte bent van deze geboden 

mogelijkheid.  

 

Het programma van dinsdag 1 november is met name voor leerlingen met een N&G of N&T profiel en 

richt zich op de sectoren Aarde en Milieu, Exact en Informatica, Gezondheid, Techniek en Defensie. 

Woensdag 2 november is voor leerlingen met een C&M of E&M profiel en de voorlichtingen die 

worden gegeven liggen binnen Economie en Bedrijf, Gedrag en Maatschappij, Onderwijs en 

Opvoeding, Taal en Communicatie, Kunst en Cultuur en Recht en Bestuur.     

 

Leerlingen schrijven zich in voor ten minste drie voorlichtingen. Dit kan op een of beide avonden zijn. 

Na de inschrijving ontvangt uw kind per e-mail een bevestiging. In de week voorafgaand aan de 

voorlichtingen volgt een uitnodiging met aanvullende gegevens. Uw kind mag maximaal één ouder 

meenemen naar de Opleidingenmarkt. Er is ook een voorlichting speciaal voor u als ouders. Uw zoon 

of dochter kan u hiervoor apart aanmelden.    

 

Wij verzoeken iedereen om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Parkeren 

kan uitsluitend in de parkeergarage onder de school.  

 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de mentor of de decaan. Meer informatie over deze 

avonden kunt u ook vinden op www.4strax.nl onder het kopje ‘Haarlem’.    

 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Anouk Filius 

 

Decaan Schoter (tweetalig) vwo, havo, mavo  

a.filius@schoter.nl  

http://www.4strax.nl/

