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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3mavo 
 

 

 

 

Datum:   20 december 2019 

Kenmerk: 192000173/EMD 

Betreft:  Mbo-markt  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op woensdag 8 januari vindt tussen 17.30 tot 19.00 uur de MBO-Markt plaats in het ROC 

Nova College aan de Zijlweg 203 in Haarlem.  

 

Voor veel leerlingen is de MBO-Markt de eerste keer dat zij op bezoek gaan bij een school 

waar middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt aangeboden. De MBO-Markt maakt 

onderdeel uit van het Loopbaan- en Oriëntatiebegeleiding programma (LOB) van school. 

Tijdens het evenement kunnen leerlingen deelnemen aan een drietal studievoorlichtingen 

naar keuze. Zo kunnen zij ervaren welke studierichting het best bij hen past. Ook kunnen zij 

studies vergelijken en onderzoeken of het beeld dat zij van een bepaalde studie hebben 

gekregen, overeenkomt met wat zij tijdens de voorlichting gehoord en gezien hebben.  

 

Aangezien u als ouders van groot belang bent binnen het studiekeuzeproces van uw zoon of 

dochter, is de gelegenheid gecreëerd dat alle leerlingen één ouder mag meenemen. U hoeft 

zich hier niet speciaal voor aan te melden. Houd er rekening mee dat de parkeerruimte 

beperkt is, dus dat u bij voorkeur met de fiets of het OV komt.  

 

Leerlingen hebben zich ingeschreven tijdens de mentorles. Zij hebben hiervoor een overzicht 

ontvangen van de voorlichtingen die zij die avond kunnen volgen. 

 

Uiterlijk op de dag zelf zal uw zoon of dochter de definitieve indeling ontvangen vanuit het 

Nova College. Het is van belang dat jullie ten minste een kwartier voor aanvang in de hal van 

de school zijn, zodat uw zoon of dochter zich kan aanmelden bij de mentor en de 

voorlichtingsronden op tijd van start kunnen gaan. De activiteit is verplicht, ook voor 

leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar de havo. Aan de activiteit zijn 

geen kosten verbonden.  

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met ondergenoemde. 

 

Vriendelijke groet,  

 

Ellen Eggermond 

Decaan mavo  


