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

 

 

 

 

Datum:   23 november 2018 

Kenmerk: 18190121/FIL 

Betreft:  Beroepenavond 6 december 2018 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Op donderdag 6 december 2018 vindt voor leerlingen (en ouders) van 5 havo en 6 vwo de 

eerste editie van de Beroepenavond plaats.  

 

Opzet van de avond:  

18.45  Inloop met koffie en thee 

19.00  Informatie aanmeldingsprocedure en studiefinanciering door decaan  

19.30  Oudervoorlichting ronde 1  

20.05  Oudervoorlichting ronde 2  

 

Alle ouders zijn van harte welkom om bij de informatie van de decaan over de vervolgstudie 

aanwezig te zijn. De twee oudervoorlichtingen zijn uitsluitend bedoeld voor de leerlingen. 

Tijdens deze twee voorlichtingen krijgen zij van de ouders die zich hiervoor hebben 

opgegeven, informatie over de keuze voor en de inhoud van het beroep dat zij beoefenen en 

zij kunnen die avond ook met vragen bij hen terecht. Voor leerlingen zijn zowel het deel met 

de decaan als de twee voorlichtingsronden verplicht.   

 

Voor de indeling van de oudervoorlichtingen schrijven leerlingen zich via Magister in, zodat 

hopelijk zoveel mogelijk leerlingen geplaatst kunnen worden bij een voorlichtingsronde die 

hun interesse heeft. De inschrijving staat open van 12 tot en met 30 november 2018.  

 

Mochten jullie naast deze Beroepenavond en het informatieboekje dat aan het begin van het 

jaar is verstuurd en die leerlingen die avond ook mee zullen krijgen, interesse hebben in 

aanvullende informatie over de studiekeuze, dan kan ik de blog van Hermien Miltenburg 

aanbevelen (www.studiekeuzekind.nl). Zij schrijft onder meer over de studiekeuze, maar ook 

onderwerpen als financiën en het nemen van een tussenjaar komen aan bod. Daarnaast 

hebben de HvA en UvA een webinar uitgebracht met als thema ‘Hoe help ik mijn kind 

kiezen?’. U kunt de webinar bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=5Re8itpPeSo.   

 

 

 

 

http://www.studiekeuzekind.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5Re8itpPeSo
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Voor vragen kan contact worden opgenomen met de mentor, coördinator of de decaan.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk Filius   decaan tto, vwo, havo, mavo 

Marlies Doeve   teamleider 2345 havo 

Brenda Stam   teamleider 23456 vwo 


