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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3 mavo 
 
 
 
 
Datum:   10 februari 2023 
Kenmerk: 222300322/FIL 
Betreft:  Mbo-markt op het Nova College   
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste leerling,  
 
Op woensdag 8 maart 2023 vindt tussen 17.30 en 19.00 uur de jaarlijkse mbo-markt 
plaats op het Nova College aan de Zijlweg 203 in Haarlem. Dit studiekeuze-evenement is 
onderdeel van het profiel- en studiekeuzetraject en heeft als doel uw kind te helpen  
ontdekken wat er aan studies op het mbo beschikbaar is en welke het leukst, meest 
interessant en het best passend zijn bij het karakter, de talenten en toekomstdromen van uw 
kind.   
 
Ditmaal zijn jullie als ouders/ verzorgers ook uitgenodigd om mee te gaan. Iedere leerling 
neemt die avond een ouder of verzorger mee. Hier is bewust voor gekozen omdat ouders 
hun kind vaak goed kennen en het helpt om samen na te denken over toekomstige keuzes 
over studie en beroep. Leerlingen hebben tot uiterlijk 21 februari de tijd om hun keuze voor 
een te volgen studiekeuzevoorlichting door te geven (minimaal 1 en maximaal 3). Daarvoor 
kan gebruik worden gemaakt van de volgende link: Stap 1 | ONTDEKKEN | MBO Markt 
Haarlem woensdag 8 maart ronde 17.30 - 19.00 uur (novacollege.nl).  
 
Uiterlijk 6 maart ontvangen zij dan via het Nova College de uitnodiging met daarin het 
bijbehorende lokaal. Het is belangrijk om er minstens 15 minuten van te voren te zijn, 
aangezien er die ronde veel leerlingen van middelbare scholen aanwezig zullen zijn en het 
daarom extra tijd kan kosten om het juiste lokaal te vinden. Er zijn parkeerplaatsen bij de 
school, maar gezien de verwachte drukte wordt aangeraden om met de fiets of het OV te 
komen.   
 
Leerlingen zijn dus verplicht om samen met u ten minste één voorlichting te volgen. 
Uiteraard is het zeker toegestaan om ook nog voor een tweede of derde voorlichting te gaan. 
Dit geldt ook voor leerlingen die al weten wat zij later willen, omdat zij hier vaak toch weer 
nieuwe, zinvolle inzichten opdoen. Vorig jaar waren zowel leerlingen als ouders erg 
enthousiast en uiteraard is het ook goed moment om zo’n school te bezoeken om een gevoel 
te krijgen van de sfeer. Tijdens de mbo-markt zullen de mentoren en decaan ook aanwezig 
zijn. In de aula kunnen daarnaast nog standjes met kleinere studies worden bezocht. Hier 
zijn ook studies te vinden die op andere mbo’s uit de omgeving worden aangeboden. 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faanmelden.novacollege.nl%2Fords%2Ff%3Fp%3D400%3A250%3A1%3A%3A%3A%3AP250_EVENT_CODE%2CORG_ID_HASH%3AMBOMH01%2CFB1642871542BD6B&data=05%7C01%7Ca.filius%40schoter.nl%7Ce83799500c024140340708db02f14378%7Cfe0ca0317f0a4b828eeae46b799fdc86%7C0%7C0%7C638107007491043415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xblG4O5cR28l6VisBtqrMjbsk3FqI%2FUFBf%2FDeJzl7yM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faanmelden.novacollege.nl%2Fords%2Ff%3Fp%3D400%3A250%3A1%3A%3A%3A%3AP250_EVENT_CODE%2CORG_ID_HASH%3AMBOMH01%2CFB1642871542BD6B&data=05%7C01%7Ca.filius%40schoter.nl%7Ce83799500c024140340708db02f14378%7Cfe0ca0317f0a4b828eeae46b799fdc86%7C0%7C0%7C638107007491043415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xblG4O5cR28l6VisBtqrMjbsk3FqI%2FUFBf%2FDeJzl7yM%3D&reserved=0
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Wij hopen op wederom een informatieve en interessante avond voor u en uw kind en zien u 
graag op 8 maart bij het Nova College. Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van het Kaar   Conrector brugklas en mavo 
Michael Joost     Coördinator mavo 
Anouk Filius     Decaan  


