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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

Opleidingsavond op donderdag 26 november 2015 
 

 

Dit jaar zijn er weer voorlichters uitgenodigd om tijdens de scholen/opleidingsavond over 

hun opleiding en/of beroep te komen vertellen en jullie vragen erover te beantwoorden. 

Alleen die sprekers zijn uitgenodigd voor wie, volgens jullie opgavenformulieren, 

voldoende belangstelling is. 

 

Je hebt jezelf opgegeven voor deze avond en bent dus verplicht te komen. We rekenen 

erop dat je je tegenover de gastsprekers goed gedraagt, zij komen jullie vrijwillig 

voorlichten. 

 

Bij het indelingsformulier krijg je voor elk tijdvak waarin je bent ingedeeld een geel 

kaartje, dat je zelf moet invullen en bij de spreker van het desbetreffende tijdvak moet 

inleveren. Als dit kaartje niet is ingeleverd, ben je absent en volgen de gebruikelijke 

consequenties. Ook als je ziek bent, dan moet je je op de gebruikelijke manier afmelden. 

 

De avond is in drie tijdvakken verdeeld: I 19.30 tot 20.00 uur 

 II 20.05 tot 20.35 uur 

 III 20.50 tot 21.20 uur 

 

Te laat komen betekent dat je niet meer wordt toegelaten tot de voorlichting. 

In de pauzes (van 1 x 5 min. en 1 x 15 min.) is er in de hal koffie en thee voor de 

leerlingen. 

 

Ouder(s)/verzorger(s) die mee willen komen zijn welkom, er zijn beperkte 

parkeermogelijkheden.             

 

Het zou kunnen gebeuren dat een voorlichter door file te laat komt of i.v.m. ziekte heeft 

afgebeld. In dat geval meld je dat bij de decanen of bij mevrouw Brakband of mevrouw 

Van Loevesijn, zij kunnen kijken of er nog plaats is bij een andere voorlichting. 

 

Met dank aan de sprekers, die voor jullie hun avond beschikbaar stellen, wensen wij 

iedereen een zinvolle avond toe. 

 

Met vriendelijk groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

De decanen 

 

 

mailto:info@hetvlc.nl
mailto:infovinkeveen@hetvlc.nl

