
 
 

 

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

 

Datum:     25 oktober 2016 

Kenmerk: 16080/FIL 

Betreft:     Opleidingenmarkt  

        

 

Beste leerling, beste ouder/ verzorger,  

 

Op dinsdag 1 en woensdag 2 november vindt bij de Hogeschool InHolland (Bijdorplaan 15, Haarlem) 

de Opleidingenmarkt plaats. Inmiddels hebben alle leerlingen zich ingeschreven voor ten minste drie 

studievoorlichtingen, verdeeld over één of beide avonden.  

 

Tijdens deze twee avonden komen havo- en vwo-leerlingen uit de hele regio naar de hogeschool om 

hier voorlichtingen te volgen. De studies zijn zowel van hbo-instellingen als van universiteiten. 

Aangezien de parkeercapaciteit niet zeer groot is, wordt aangeraden om zoveel mogelijk met de fiets 

of het openbaar vervoer te komen.  

 

Circa een week voor aanvang van de markt, is het mogelijk om via My4strax bij www.4strax.nl, het 

rooster en de toegangsticket te downloaden. Dit ticket dient meegenomen te worden tijdens de markt 

en wordt ter plaatse ingescand. Vergeet dit dus niet! Vanwege de omvang van de markt, het 

inscanproces en het zoeken van het juiste lokaal, is het verzoek of jullie ten minste een kwartier voor 

aanvang van de eerste voorlichting aanwezig zijn, zodat de voorlichtingen op tijd kunnen starten.  

 

Tot slot mag iedere leerling een ouder of verzorger meenemen. Voor deze persoon is geen 

toegangsticket nodig. Speciaal voor de ouders en verzorgers is er een oudervoorlichting. Uw zoon of 

dochter kon u hiervoor opgeven. Mocht u niet zijn opgegeven en u wilt toch deelnemen, dan kunt u 

zich apart aanmelden bij een van de balies op de Opleidingenmarkt. Datzelfde geldt overigens voor 

leerlingen die nog een extra of andere voorlichting willen volgen. Aangezien deze activiteit zich richt 

op de toekomst van de leerlingen, is als regel gesteld dat leerlingen voorrang hebben. Dit houdt in dat 

indien een lokaal vol zit, ouders en verzorgers wordt verzocht de zaal te verlaten.  

 

Graag tot dan en mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.  

 

Vriendelijke groet,  

 

 

Anouk Filius 

Decaan Schoter tto, atheneum, havo, mavo  

a.filius@schoter.nl  

http://www.4strax.n/

