MBO-AVONDEN leerjaar 4
9 t/m 12 oktober 2017

MBO-AVOND leerjaar 4 vmbo
Aan de leerlingen/ouders van 4 vmbo,
Zoals elk jaar organiseren de decanen van een aantal scholen in Midden-Limburg
een mbo-avond voor leerjaar 4. Dit jaar wordt deze informatieavond gehouden op
maandag 9 t/m donderdag 12 oktober in Venlo.

Je kunt je per dag voor maximaal 3 voorlichtingen opgeven door je online in te
schrijven, voor uiterlijk 4 oktober.
De informatieavond begint om 19.00 uur. Iedere opleiding verzorgt een voorlichting
van maximaal 45 minuten, zodat het schema er als volgt uit kan zien:

Ronde 1:

19.00 uur – 19.45 uur

Ronde 2:

19.55 uur – 20.40 uur

Ronde 3:

20.50 uur – 21.35 uur

Tips:
 Gezien de verwachte drukte mag je maar één begeleider (ouder) meenemen.
 Op deze mbo-avond heb je heel veel keuze en het is dus erg belangrijk om hier
aanwezig te zijn. Houd eventueel ook rekening met een 2e keuze!
 Roken in school is verboden.
 In verband met de verwachte parkeerdrukte is carpooling of fietsen verstandig.
 Enige dagen voor de informatieavond krijg je van je decaan bericht over de tijden
en de lokalen wanneer en waar je verwacht wordt.
-

Zorg ervoor dat je je niet 2x op hetzelfde tijdstip aanmeldt!!
Let goed op op welke dag jouw aangemelde voorlichting is!
Check de locatie!

INSTRUCTIE
OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR MAXIMAAL 3
VOORLICHTINGEN!
============================================================================

Voor de mbo-informatieavond heeft Gilde Opleidingen een tool ontwikkeld waarmee jij je
kunt oriënteren op een opleiding. Je kunt je hiermee eenvoudig aanmelden voor deze mboinformatieavond op 9 t/m 12 oktober aanstaande, maar ook voor open dagen,
meeloopdagen en andere voorlichtingsactiviteiten bij Gilde Opleidingen.
Tijdens deze activiteiten ontdek jij wat bij je past en wat je leuk vindt. Zo kun je een goede
keuze maken voor je vervolgopleiding. Het is fijn als je dit ook bespreekt met je
ouders/verzorgers. Kijk dus samen met hen naar het aanbod op de site en vraag hun of zij
de opleidingen en/of het beroep dat je uitkiest bij je vinden passen!
Wat moet je nu doen? Ga naar:

Site is opengesteld
van maandag 4
september t/m
4 oktober
Vol = vol!!

http://beleef.gildeopleidingen.nl
========================
Hier log je in met je inloggegevens.
Of je moet nog nu een profiel aanmaken.
Daarbij heb je deze activatiecode nodig:

D-1227-4851-2644
==============

Je gebruikersnaam is jouw e-mailadres
==============================

Je vult het formulier in met je persoonlijke gegevens, kiest een wachtwoord en ook vul je het
mailadres van je ouder in die met je meekomt naar de voorlichtingsavond. Hij of zij ontvangt
dan ook een bevestiging via de mail!
Als je dit hebt gedaan ga je naar de pagina met de voorlichtingen.
Kijk goed naar de data en locatie.
Let erop dat je je voor elke voorlichting op een ander tijdstip aanmeldt. Je aanmelding wordt
op het door jou vermelde e-mailadres bevestigd. Je ontvangt dan een QR-code.

Deze QR-code moet je bij je hebben op je mobiel/uitgeprint als je naar
de informatieavond gaat!!!
De code wordt dan gescand. Jouw school en de opleiding/school waarin je interesse hebt,
weten zo dat je aanwezig bent.
Als je vragen hebt, stel ze aan je mentor of aan mij.
Succes!
Met vriendelijke groet,

M. Bicker, decaan BC Broekhin Jenaplan Swalmen/Reuver
Ik wens je een leerzame avond toe!

