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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 5Havo en 6VWO 
 

 

 

 

 

Datum:   28 september 2018 

Kenmerk: 18190048/FIL 

Betreft:  Beroepenavond aanmelding en bevestiging 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Op donderdag 6 december vindt voor leerlingen (en ouders) van 5 havo en 6 vwo de eerste 

editie van de Beroepenavond plaats.  

 

Wij vinden het fijn dat diverse ouders zich na onze oproep bij de ouderavond in september 

hebben aangemeld om de leerlingen in één of twee rondes iets over hun beroepsrichting te 

vertellen. Wij hopen dat leerlingen nieuwe ideeën op doen door in gesprek te gaan met 

beroepsbeoefenaars. In deze brief gaan we in op de opzet van de avond, de lijst met 

aanmeldingen en gewenste vervolgacties.   

 

We zijn natuurlijk blij met de aanmeldingen die we hebben. Daarnaast hopen we dat er nog 

meer ouders zijn die tijdens deze avond iets kunnen vertellen over hun beroep. Des te meer 

variatie we kunnen bieden, hoe beter leerlingen zich kunnen oriënteren op hun toekomst. 

 

De opzet 

Tijdens de avond staat vanaf 18.45 uur in de hal van Het Schoter koffie en thee klaar. Om 

19.00 uur geeft de decaan informatie over de aanmeldingsprocedure van studies in het 

hoger onderwijs en het aanvragen van studiefinanciering. Alle ouders zijn van harte welkom 

om hierbij aanwezig te zijn. Om 19.30 uur starten we met de eerste voorlichtingsronde door 

de ouders. De tweede ronde start om 20.05 uur. Leerlingen schrijven zich via Magister in 

voor de voorlichting. De inschrijving staat open van 12 tot en met 30 november.  

 

Het zou goed zijn als u tijdens de voorlichting onder meer ingaat op de inhoud van het werk, 

doorgroeimogelijkheden, de opleiding die nodig is voor het beroep, de positieve en mogelijk 

ook minder interessante kanten ervan, vaardigheden en eigenschappen die wenselijk zijn om 

het beroep te kunnen uitoefenen, etc.  
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Vooraanmeldingen beroepen 

Op dit moment hebben wij aanmeldingen van ouders ontvangen die werkzaam zijn in de 

volgende beroepen:  

• Leerkracht basisonderwijs 

• Manager Laboratorium 

• HR Business Consultant 

• Leerkracht basisonderwijs en Officier Koninklijke Marine 

• International Online Marketer 

• Interim Manager Finance & Risk (zzp)  

• HR-directeur 

• Senior Editorial Manager 

• HR-adviseur 

• Huisarts 

• Recherchepsycholoog 

 

Bevestigen 

Wij verzoeken de ouders die zich hebben opgegeven om uiterlijk woensdag 31 oktober per 

e-mail aan Anouk Filius, a.filius@schoter.nl, te bevestigen of wij jullie mogen indelen.   

 

Heeft u zich (nog) niet opgegeven, maar heeft u een beroep op hbo- of wo-niveau en zou u 

die avond in de gelegenheid zijn om een voorlichtingsronde te verzorgen, geeft u dan uiterlijk 

31 oktober per e-mail de volgende gegevens door: 1. Naam, 2. Naam zoon/dochter, 3. 

Functie, 4. Branche. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk Filius   decaan tto, vwo, havo, mavo 

Marlies Doeve   teamleider 2345 havo 

Brenda Stam   teamleider 23456 vwo 
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