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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 3 Mavo 
 

 

 

 

 

Datum:   24 november 2016 

Kenmerk: 16122/FIL 

Betreft:  MBO markt 

 

 

 

Beste ouder/ verzorger, beste leerling,  
 
Weet uw kind al wat hij of zij na Het Schoter wil gaan doen? De richting op van de economie, sport, 
of ziet uw zoon of dochter juist kansen voor zichzelf in de zorg of misschien wel de techniek?  
 
Om jullie te helpen hier achter te komen, gaan wij op woensdag 11 januari van 17.30 tot 19.00 naar 
de MBO Markt bij het Nova College in Haarlem. Dit is een verplichte activiteit, waar geen kosten aan 
verbonden zijn. U bent van harte welkom om met uw kind mee te komen.  
 
Tijdens de MBO Markt kun je voorlichtingen volgen van een drietal vervolgstudies om te ontdekken 
of die iets kunnen zijn. In totaal zijn er bijna vijftig verschillende opleidingen waar die dag uit gekozen 
kan worden. Dit overzicht is als bijlage toegevoegd.  
 
Aanmelding zal in principe plaats vinden tijdens een mentorles. Heeft uw zoon of dochter dit gemist, 
dan kunnen jullie het volgende stappen stappenschema doorlopen:  
 

Stap 1: ga naar het Keuzeformulier op www.novacollege.nl/orientatie  
Stap 2: selecteer je school 
Stap 3: selecteer “3e jaars vmbo-tl/mavo”  
Stap 4: selecteer ‘MBO Markt’ 
Stap 5: selecteer je sector van interesse ronde 1 (verplicht) 
Stap 6: selecteer je voorlichting van interesse ronde 1 (verplicht) 
Stap 7: herhaal stappen 5 en 6 voor ronde 2 (verplicht) 
Stap 8: herhaal stappen 5 en 6 voor ronde 3 (verplicht) 
Stap 9: vul je gegevens aan 
 

De aanmelding moet uiterlijk vrijdag 16 december binnen zijn.  
 
Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Uiteraard kunnen jullie ook altijd apart een 
afspraak met mij inplannen om de mogelijkheden te bespreken.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Anouk Filius 
Decaan tto, atheneum, havo, mavo  

http://www.novacollege.nl/orientatie

