Aan de ouders/verzorgers van onze 4e-jaars leerlingen

Datum: 8 oktober 2018

|

Kenmerk: 2018245

|Onderwerp: Beleefevent Gilde Opleidingen

Beste leerling/geachte ouders/verzorgers,
kom ontdekken
kom beleven
kom doen
Binnenkort mag jij belangrijke keuzes maken voor je vervolgopleiding.
Weet je al wat je na dit schooljaar gaat doen? Dat is mooi. Heb je nog geen idee? Dan is dat helemaal niet erg,
hoor. Je hebt nog even om hier goed over na te denken.
Met een aantal onderwijsinstellingen in de regio organiseren we een beleefevent met allerlei leuke en
interessante workshops. Zo kan jij ontdekken, beleven en doen.
Studenten en docenten gaan in de workshops ervoor zorgen dat je een goed beeld krijgt van de mbo-opleidingen
en het toekomstige beroepenveld. Zorg dat je erbij bent!
Wat denk je van: Ken je cijfers als je de financiën in wilt of Heel Venlo Bakt als je voor een bakkersopleiding
gaat. Spreekt jou logistiek aan, kies dan voor: Vandaag Besteld, morgen in huis, hoe kan dat toch?
Ben je een sportief type: ook dan zijn er voldoende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jij je energie kwijt kan.
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Er zijn nog veel meer workshops. Bekijk ze alvast op
events.gildeopleidingen.nl.
Wanneer: 31 oktober 2018
Waar: Gilde Opleidingen, Groenveldsingel 40 in Venlo
Hoe laat: Ronde 1: 19.00 - 19.45 uur, Ronde 2: 19.55 - 20.40 uur, Ronde 3: 20.50 - 21.35 uur
Je schrijft je in voor twee workshops per leerling, uiteraard kies je zelf welke twee het beste bij jou passen!
Workshops
Voor de meeste workshops geldt vol = vol.
Schrijf je dus meteen in via: events.gildeopleidingen.nl

Aan ouders/verzorgers hebben we ook gedacht.
Hen bieden we 2 workshops aan helemaal afgestemd op hun interesses:
·
·

Help mijn kind moet kiezen! (hoe help je hierbij op de juiste manier).
Wat is middelbaar beroepsonderwijs? (praktische informatie over studiekomsten en mogelijkheden).

We verwachten dat het heel druk gaat worden.
Daarom vragen we je maar 1 ouder/verzorger mee te nemen.
Je ouder/verzorger hoeft zich niet in te schrijven. Die workshops zijn tegelijkertijd met die van jou.
Veel plezier bij de workshops en veel succes bij het maken van je studiekeuze!
Met vriendelijke groet,
Marianne Gehlen, coördinator Werving en Marketing Gilde Opleidingen
+31 6 30 33 17 15 / Kasteel Hillenraedstraat 1 / 6043 HA Roermond / gildeopleidingen.nl

