
 

 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in klas 3 vmbo 
 
 
 
Datum : 26 januari 2021 
Betreft : Scholenavond voor klas 3 vmbo woensdag 3 februari 2021 
Ref. : BUF/SG/U21-028     (2.5.01) 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op woensdag 3 februari 2021 vindt de Beroepen- en Scholenavond plaats op het Pax vmbo. Helaas is 
het dit jaar door de coronamaatregelen anders dan anders. Normaal gesproken komen er ook mensen 
vanuit het beroepenveld naar onze school om leerlingen wat te vertellen over het door hen 
uitgeoefende beroep. Helaas lukt dat dit jaar niet. Om de leerlingen toch alvast een kijkje te laten 
nemen in de keuken van het MBO onderwijs zullen er verschillende voorlichters uit het vervolgonderwijs 
via Teams informatie geven over beroepsrichtingen.  
 
Het doel van deze scholenavond is leerlingen kennis te laten maken met de diverse beroepsgroepen, 
zodat ze voorbereid worden op een opleidingskeuze binnen het MBO (middelbaar beroepsonderwijs). 
De verschillende ROC’s en Opleidingsbedrijf Metaal zijn op deze avond via Teams vertegenwoordigd. 
Leerlingen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden op de havo kunnen ook daar een voorlichting 
over bijwonen. 
 
Uw zoon/dochter ontvangt tijdens de mentorles een voorbereidende opdracht en instructie voor deze 
scholenavond. Op It’s Learning / vaksite decaan_VMBO / map scholenavond 2021 kunt u de informatie 
over de scholenavond vinden. Tevens staat daar een document met alle Teams- links voor de 
verschillende voorlichtingen. 
 
Tenslotte; deelname aan de beroepenavond is een verplichte avond voor alle leerlingen uit klas 3 vmbo. 
Dit is namelijk een handelingsdeel van het PTA. U bent ook van harte welkom. De eerste voorlichting 
van de scholenavond begint om 19.00 uur en eindigt om 19.40 uur. De tweede voorlichting begint om 
19.50 uur en eindigt om 20.30 uur.  
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens u een informatieve avond toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de afdeling vmbo, 
 
 
Femke Bull,  
decaan vmbo 
 


