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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4H en 5V 
 

 

 

 

 

Datum:   29 september 2017 

Kenmerk: 17056/FIL 

Betreft:  Opleidingenmarkt SKIA 

 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
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 dinsdag 14 en woensdag 15 
november 2017 tussen 18.30 en 22.05 uur. Tijdens deze twee 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.  
    
Leerlingen schrijven zich tijdens de mentorles in voor maximaal vijf voorlichtingsrondes van 30 
minuten. Dit kan op een of beide avonden zijn. Na de inschrijving ontvangt uw kind per e-mail een 
bevestiging. De uiterlijke inschrijfdatum is dinsdag 10 oktober. In de week voorafgaand aan de 
voorlichtingen volgt een uitnodiging met aanvullende gegevens. Het is dan de bedoeling dat uw kind 
zelf het toegangsticket print. Dit ticket wordt ter plaatse ingescand. Vergeet dit dus niet! Vanwege de 
omvang van de markt, het inscanproces en het zoeken naar het juiste lokaal, is het advies om ten 
minste een kwartier voor aanvang van de eerste voorlichting aanwezig zijn.  
 
Iedere leerling mag maximaal één ouder meenemen naar de Opleidingenmarkt. Er is ook een 
voorlichting speciaal voor u als ouders. Uw kind kan u hiervoor aanmelden. Mocht u niet zijn 
opgegeven en u wilt toch deelnemen, dan kunt u zich ook diezelfde avond nog aanmelden bij een van 
de balies bij de Opleidingenmarkt. Datzelfde geldt overigens voor leerlingen die nog een extra (of 
andere) voorlichting willen volgen. Bij de voorlichting geldt dat leerlingen altijd voorrang hebben boven 
ouders. Dit houdt in dat indien een lokaal vol zit, ouders wordt verzocht de zaal te verlaten.     
 
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. Aanvullende informatie is 
te vinden via http://www.skiahaarlem.nl/.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anouk Filius  
decaan tto, vwo, havo, mavo 

http://www.skiahaarlem.nl/

