Informatiebijeenkomst studiekeuze 9 oktober 2018
WAT:

Informatiebijeenkomst STUDIEKEUZE

WANNEER :

dinsdag 9 oktober van 19.30 tot 21.00

WAAR:

Aula Lyceum Sancta Maria

VOOR WIE:

Havo 5 leerlingen die een studiekeuze maken en ouders die hen willen helpen

WAAROM:

Omdat kiezen makkelijker is wanneer je je goed laat informeren

Beste leerlingen en ouders,
Op dinsdag 9 oktober organiseert Sancta wederom de informatiebijeenkomst: “De toekomst voor je
kiezen”. Tijdens deze avond zal er informatie worden gegeven over de studiekeuzeproces, daarnaast
zullen wij ons ook richten op bij de competenties die nodig zijn om het eerste jaar aan het HBO goed
te doorlopen. In de studiekeuze spelen factoren als talenten, aanleg, wensen, wettelijke eisen,
verwachtingen en toekomstperspectieven allemaal een rol. Hoe maken leerlingen nu een
weloverwogen keuze en hoe kunnen ouders, mentoren en decanen hierbij helpen?
Een belangrijke succesfactor: jezelf zo goed mogelijk te informeren.
Vandaar dat we deze avond organiseren, waarop de decaan Havo informatie geeft over het
keuzeproces en een gastspreker meer licht werpt op het eerste studiejaar aan het HBO. Na afloop van
het centrale deel is er vanaf 20.30 uur de mogelijkheid om gericht in gesprek te gaan met de decaan
en/of gastspreker.
Voor deze avond kun je je aanmelden door een mail te sturen naar d.boor@sanctamaria.nl, met als
onderwerp "9 oktober" en door te geven met hoeveel personen je komt.
De avond ziet er als volgt uit:
- 19.30 introductie door Dennis Boor (decaan Havo) over kiezen in Havo 5
- 20.00 presentatie door Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sport, Management& Ondernemen
- 20.30 afsluiting door Dennis Boor (decaan HAVO) van het centrale gedeelte
Vanaf 20.30 is er de mogelijkheid om de sprekers apart te bevragen.
Tenslotte willen wij u er op attenderen dat er rond het Lyceum Sancta Maria maar weinig
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Daarom met klem het verzoek om, indien mogelijk, op de fiets naar
onze school te komen. Dit bespaart u ongemak en de buurt overlast. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Ik hoop u op 9 oktober te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Dennis Boor (decaan HAVO)
d.boor@sanctamaria.nl

