Uden, 30 augustus 2018
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Dit jaar vindt de MBO Beurs voor leerlingen van leerjaar 3 plaats op
donderdag 25 oktober 2018, van 18.30 tot 21.30 uur.
Wij willen leerlingen en ouders hiervoor van harte uitnodigen.
Op de beurs komen medewerkers van vervolgopleidingen voorlichting geven over o.a. de
volgende onderwerpen:
- Welke beroepsmogelijkheden hun opleiding biedt;
- Wat de opleiding allemaal van de leerlingen verwacht;
- Welke leerweg en vakken verplicht / gewenst zijn, etc.
Wij bieden in de aula T een opleidingen markt: Van 18.30 tot 21.30 uur zijn hier stands te
vinden van o.a. de meest bezochte mbo scholen uit onze regio, specifieke vakopleidingen en
particuliere opleidingen, zoals TIO Hogeschool, VDL/ETG met een bedrijfsopleiding
Techniek voor Kader en T/G leerlingen, INTO voor een High School jaar in het buitenland,
etc.
Verder zijn er 3 informatierondes om 19.00, 19.45 en 20.30 van elk max. 30 minuten in
diverse lokalen, waarin iemand van de vervolgopleiding een en ander vertelt over
bovengenoemde onderwerpen. De leerlingen hebben zich ingeschreven voor deze
informatierondes, of ze gaan dit nog doen. De inschrijving staat open tot vrijdag 7 september.
Aan u het verzoek om de keuzes thuis te bespreken. Het keuze-overzicht is hierbij gevoegd.
De leerlingen krijgen de brief met de ronde indeling en de klaslokalen erbij, van hun coach
uitgereikt in de week voor de MBO beurs. Tevens zal er in de hal (binnenkomst) een
overzicht hangen.
Gebruik de tijd vanaf 18.30 en tussen de voorlichtingsrondes om de opleidingen die u
interessant vindt of zojuist bezocht heeft te vergelijken met dezelfde opleidingen van andere
MBO scholen/ROC’s op de opleidingenmarkt in de aula T.
Als school vinden wij dit een belangrijke avond om u en uw zoon/dochter te ondersteunen bij
het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding. Het is voor de leerlingen dan
ook een verplichte schoolavond. Mocht uw zoon/dochter verhinderd zijn, wilt u dan vrij
vragen bij de afdeling, zoals gewoonlijk!
Tot slot willen we u verzoeken om indien mogelijk met de fiets te komen, aangezien de
parkeergelegenheid om de school beperkt is op zo’n avond.
Tot ziens op 25 oktober!
Udens College, Sector vmbo
De decanen,

