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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 4 en 5 Havo, 5 en 6 VWO 
 

 

 

 

Datum:   30 oktober 2020 

Kenmerk: 202100110/FIL 

Betreft:  Beroepenavond geannuleerd 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag hadden wij leerlingen van 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo op dinsdag 24 november 2020 

deel laten nemen aan een Beroepenavond. Helaas durven wij het risico als gevolg van het 

COVID-19 virus niet aan om deze activiteit op school te laten plaatsvinden en zijn van 

mening dat het online toch niet het gewenste resultaat zal hebben. Wij vinden het erg 

vervelend dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Ook na de vele enthousiaste 

aanmeldingen van ouders en oud-leerlingen en het feit dat veel studiekeuze-activiteiten op 

hogescholen en universiteiten in deze periode ook niet door kunnen gaan.  

 

Voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo raden wij daarom aan om serieus gebruik te maken van 

de voorlichtingskansen die worden aangeboden via de Opleidingenmarkt SKIA die op 10 en 

11 november georganiseerd wordt. Voor leerlingen uit de examenklassen adviseren wij om 

zoveel mogelijk online activiteiten die nog wel worden georganiseerd te volgen, zodat zij toch 

een zo goed mogelijk beeld kunnen krijgen van de verschillende opleidingen en locaties. 

 

Uiteraard zijn alle leerlingen welkom om een afspraak met de decaan in te plannen om 

samen naar een vervolgopleiding te kijken. Leerlingen kunnen daarvoor mailen naar 

a.filius@schoter.nl. Voor informatie over studies en een onafhankelijke beoordeling van 

verschillen tussen scholen, verwijs ik graag naar de Keuzegids Online. Leerlingen kunnen 

die raadplegen via schoter.dedecaan.net. Ook kan veel informatie over studies gevonden 

worden via studiekeuze123.nl.      

 

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe en uiteraard succes met het maken van de 

studiekeuze.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paulien Dijkstra  coördinator 4 en 5 havo  

Mirel de Weerdt  coördinator 2, 3, 4, 5 en 6 vwo  

Anouk Filius    decaan  
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