Leerlingen van groep 7 & 8 van Molenlandse
basisscholen en hun ouders/verzorgers
Datum:

16 oktober 2019

Zaaknummer:

xx

Bijlagen:

xx

Voor informatie: xx
Onderwerp:

Uitnodiging Scholenmarkt Voortgezet
Onderwijs 11 november

Beste leerlingen (en ouders) van groep 7 en 8,
Over een tijdje mogen jullie gaan kiezen naar welke school voor voortgezet
onderwijs jullie gaan. Er zijn in onze omgeving diverse scholen voor voortgezet
onderwijs, die verschillende typen van vervolgonderwijs aanbieden. Veel keus, maar
welke school wordt het?
Om jullie te helpen bij deze keuze, organiseren wij een scholenmarkt. Wij
informeren jullie over de algemene structuur van het voortgezet onderwijs en jullie
kunnen bij de informatiestands kennismaken met de verschillende scholen. Er zijn
meer dan twintig scholen uit de hele regio aanwezig op de markt, dus er is genoeg
te bekijken en te vragen. Wie weet kom je wel een school tegen waar je nog niet aan
had gedacht. Aan de hand van deze informatie kunnen jullie bepalen welke open
dagen, die op diverse scholen meestal in januari en/of februari worden gehouden,
jullie willen gaan bezoeken.
Datum:

maandag 11 november 2019

Tijd:

18:30 uur - 20:00 of 19:30 - 21.15 uur (zie hieronder)

Locatie:

zalencentrum De Spil

Willem van den Heerikweg 1, 2971 XB Bleskensgraaf (navigatie: parkeerplaats
Melkwegplein)

Programma
Er staan stands van meer dan twintig scholen in de grote zaal en de sportzaal van
de Spil. Elk kwartier wordt er een presentatie gegeven over de algemene structuur
van het voortgezet onderwijs en de schoolkeuze.
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De scholen willen graag genoeg tijd en aandacht aan iedereen geven, dus willen wij
voorkomen dat het op een gegeven moment te druk wordt bij de kramen. Daarom
hebben we een indeling gemaakt van de basisscholen en deze verdeeld over twee
tijdsblokken. Gedurende die tijdsblokken mag je zelf bepalen hoe laat je komt en
hoe lang je op de markt blijft.
18:30-20:00 uur: leerlingen & ouders van CBS de Fakkel, Eben-Haëzerschool Ottoland, OBS
De Stapsteen, CBS Groen van Prinsterer, CBS Eben-Haëzer (Groot-Ammers en Nieuwpoort),
OBS De Boomgaard, SMDB De Schakel, Ds. Petrus van der Veldenschool, CBS De Wegwijzer
Hoogblokland, OBS Klimop, CBS Samen op weg, SMDB Noordeloos, OBS Het Tweespan.

19:30-21:15 uur:
leerlingen & ouders van CBS De Zaaier, CBS De Bron, SMDB Bleskensgraaf, OBS De Ammers,
CBS Rehoboth, OBS De Knotwilg, SMDB Streefkerk, SMDB De Wegwijzer, OBS De Tuimelaar,
OBS Lingewaard, OBS Het Tweespan, CBS De Hoeksteen, OBS Giessen-Oudekerk, OBS Den
Beemd.

Wij willen jullie vragen je aan deze tijdsblokken te houden. Als dit echt niet uitkomt
mag er natuurlijk van worden afgeweken.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten op maandag 11 november. Na afloop horen
we graag wat jullie van de scholenmarkt vonden en wat er een volgende keer beter
kan.

Met vriendelijke groeten, namens alle scholen voor voortgezet onderwijs en de
gemeente Molenlanden,

Lizanne Lanser
Wethouder Onderwijs gemeente Molenlanden

De volgende scholen voor Voortgezet Onderwijs zullen aanwezig zijn:
Willem de Zwijger College Papendrecht & Hardinxveld-Giessendam, Schoonhovens college,
CSG De Lage Waard, Johan de Witt gymnasium, Merewade Praktijkschool, Wellant college de
Bossekamp, CSG Willem de Zwijger Schoonhoven, De Passie, Wartburg College locatie
Marnix en locatie Guido de Brès, Griendencollege, Gemini College, Uilenhof, Lyceum
Oudehoven, Gilde Vakcollege Techniek, Omnia College, Calvijn, GSR, Gymnasium
Camphusianum, De Windroos, Driestar College Lekkerkerk, De Noordhoek, Horeca
Vakschool Rotterdam, Het Lyceum Rotterdam, Farel College, Fortes Lyceum, Gomarus
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