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Beste ouders / verzorgers, 

 

Wij nodigen jullie van harte uit voor een ouderavond voor alle ouders 

van onze leerlingen (leerjaar 1 t/m 3).  

 

We werken achter en voor de schermen aan de  samenwerking om 

Campus Middelsee vorm te geven. 

Het is goed om met elkaar van gedachte te wisselen over deze 

samenwerking en de toekomst van jullie kinderen op Campus 

Middelsee. 

 

Op 14 februari 2019. 

Van 19.30 uur tot ongeveer 20.30/21.00 uur. 

 

Vriendelijke groet van 

Els de Boer 

Ook namens het team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriëntatie op vervolgopleiding 

Op stage 

Op dinsdag 29 en woensdag 30 januari zijn onze leerlingen van klas 3 

'op stage'. Een groot aantal bedrijven en instellingen in onze regio 

bieden tijdens deze dagen de mogelijkheid nader met hen kennis te 

maken én zich te oriënteren op de beroepen in de sector waarin het 

bedrijf of de instelling werkzaam is. 

Aan de hand van een aantal korte opdrachten onderzoekt de leerling 

zijn interesses en mogelijkheden in deze sector. De opgedane kennis 

en ervaring kan een bijdrage leveren in de keuze van een passend 

profiel/vakkenpakket in klas 4 VMBO-T en de bovenbouw van het 

Havo en Vwo. 

Tweede stage klas 3 

In maart van dit jaar volgt de tweede stageronde:  donderdag 14 en 

vrijdag 15 maart.  

De leerling zoekt bij voorkeur een bedrijf/instelling in de sector van 

zijn keuze. Het gaat hierbij dan om een ander stage-adres, dan in de 

eerste periode. De leerling kan uiteraard ook kiezen voor een 

bedrijf/instelling in een andere sector. 
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Stage in leerjaar 4 

In leerjaar 4 gaan onze leerlingen nog 2 dagen op stage. Deze stage 

vindt doorgaans plaats in november. In deze stage ligt de nadruk op 

de keuze van de vervolgstudie in het MBO. 

LeerWerkPlein 

Het LeerWerkPlein (LWP) beschikt over een groot aantal stage-

adressen in onze regio. Men is daar graag bereid jou te helpen.  

Rinze de Vries 

Decaan De Foorakker 
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