Oosterdorpsstraat 16 3871 AD Hoevelaken
 033-2535745
e-mail: directie@svdohoevelaken.nl
internet: www.svdohoevelaken.nl

Betreft: data informatiedagen op het VO
Beste ouder(s),
Hierbij ontvangt u een brief met daarin belangrijke gegevens voor de informatieavonden/- dagen van
verschillende voortgezet onderwijs scholen in onze regio. In deze brief staan een aantal opties van
data om verschillende scholen te bezoeken. Kijk ook op de website van een voorgezet onderwijs
school voor meer informatie.

Meerwaarde (Barneveld):

 Open avond: woensdag 14 november 2018 van 18.30-21.00 uur.
 Open dag(informatie en workshopmiddag): woensdag 13 februari 2019 van 15.00-17.30 uur.
Inschrijven noodzakelijk. Kijk op de site van de meerwaarde voor het inschrijfformulier

Corlaer College (Nijkerk):




Open avond: donderdag 24 januari 2019 van 19:00 -21:00 uur
Open avond: dinsdag 29 januari 2019 van 19:00 -21:00 uur
Open avond: maandag 11 februari 2019 van 19:30- 21:00 uur

Voorlichtingsavonden:
 Maandag 10 december 2018 van 19:30 – 21:00 uur  VMBO + TL-Havo (ouders)
 donderdag 13 december 2018 van 19:30 – 21:00 uur  Atheneum – Havo (ouders)
 woensdag 9 januari 2018 van 19:30 – 21:00 uur  Atheneum (ouders)

Corderius (Amersfoort):



Open huis: woensdag 13 februari 2019 van 18.30 – 21.00 uur
Open huis: donderdag 14 februari 2019 van 18.30 – 21.00 uur

Voorlichtingsavonden:
 Maandag 21 januari 2019 van 19:00- 21:00 uur  Atheneum, Gymnasium en masterclass

Aeres (Groenhorst in Nijkerk):



Open avond: woensdag 21 november 2018 van 18:30 – 21:00 uur
Open dag: zaterdag 26 januari 2019 van 9:30 – 13:30 uur

Guido de Brés (Amersfoort):

Paladijnenweg:
 Informatieavond: dinsdag 13 november van 20:00 - 21:30 uur
 Open avond: woensdag 21 november 2018 van 20:00- 21:30 uur
 Open avond: dinsdag 27 november 2018 van 20:00- 21:30 uur  passend onderwijs
(beide locaties zijn vertegenwoordigd op deze avonden)
 Open dag: woensdag 30 januari 2019, van 15.00 – 21.00 uur
(open dag op 2 locaties Paladijnenweg en de Arnhemseweg- vmbo)

Van Lodenstein College (Amersfoort):


Informatieavond: dinsdag 15 januari 2019 van 19:00 uur tot 21:30 uur

Voorlichtingsavonden:
 Woensdag 30 januari 2019 vanaf 19:30 uur - TTO
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Johannes Fontanus College (Barneveld) :



Informatieavond: 1 november 2018 vanaf 19:30 uur
Open avond: 31 januari 2019 van 18:00 uur tot 21:00 uur

’t Hooghe Landt

 Informatieavond: dinsdag 15 januari 2019 van 19:15 – 21:00 uur  Havo, Vwo, technasium
 Informatieavond: woensdag 30 januari 2019 van 19:15 – 21:00 uur  Mavo, XL/havo
 Inloopavond: dinsdag 5 & 6 februari 2019 van 19:15 – 21:30 uur
Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 7 januari 2019
Er zijn nog meer scholen die open dagen verzorgen. Kijk op de website van een school om erachter te
komen wanneer de open dagen verzorgd worden. Ook is het mogelijk dat er een onderwijsmarkt
word georganiseerd. Dit is per regio verschillend. Bekijk goed de advertenties in de kranten om hier
achter te komen.
Met vriendelijke groeten,
Saskia Mons & Roelof van der Rhee

