
 

 
 

Heerlen, oktober 2018 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

Ook dit jaar nodigen wij u en uw zoon/dochter uit voor de voorlichtingsavond MBO. 

Deze vindt plaats op de locaties ARCUS en Sintermeertencollege aan de Valkenburgerweg in Heerlen. 

Deze voorlichting helpt uw zoon/dochter met kiezen voor een vervolgopleiding na het VMBO. 

Wij willen u nadrukkelijk wijzen op het belang van deze avond en stellen het bezoek dan ook 

verplicht voor uw zoon/dochter. 

 

Deze avond zal plaatsvinden op 30 oktober 2018 vanaf 18.30 uur.  

Op deze avond zijn vrijwel alle opleidingen aanwezig van Arcuscollege, aangevuld met 

Leeuwenborgh, Citaverde, Sint Lucas en Gildeopleidingen.  

U heeft de mogelijkheid 2 rondes te bezoeken. De avond ziet er als volgt uit: 

18.30 – 19.15 uur – Ronde 1 (MBO niveau 2) + enkele voorlichtingen MBO niv 3/4  

19.15 – 19.35 uur – Pauze (eventueel wisseling locatie voor nieuwe voorlichting) 

19.35 – 20.20 uur – Ronde 2 (MBO niveau 2 + MBO niveau 3 / 4) 

20.20 – 20.40 uur – Pauze (eventueel wisseling locatie voor nieuwe voorlichting) 

20.40 – 21.25 uur – Ronde 3 (MBO niveau 3 / 4) 

Tijdens de pauze (en wanneer u niet hoeft te wisselen van gebouw/locatie) heeft u ook de 

mogelijkheid om informatie in te winnen bij andere voorlichtingen. 

De leerlingen kunnen zich via onderstaande link of QR-code inschrijven (voor 2 rondes).  

Ga naar http://smit.ly/4cFiC  of gebruikt de QR-code: 

1. In de lijst is te zien welk aanbod van opleidingen er is (of zoeken op naam)  

2. Bepaal samen welke 2 opleidingen door een vinkje bij de keuze te plaatsen. 

Let op de aanvangstijd. Twee keer dezelfde tijd kan niet. 

3. Op het ingevulde emailadres ontvangt u een overzicht van wat u heeft gekozen (als 

geheugensteuntje voor de avond).  

U heeft de mogelijkheid in te schrijven van  

maandag 8 tot en met dinsdag 23 oktober. 

http://smit.ly/4cFiC


 

 
 

 

Het is voor de deelnemende VMBO-locaties een VERPLICHTE voorlichtingsavond voor de leerlingen.  

Het aantal leerlingen is dus erg groot. We verzoeken de leerlingen dringend om met max. 1 

begeleider naar deze avond te komen.  

Parkeren is op deze avond op diverse plekken mogelijk, maar vanwege de te verwachten drukte 

vragen wij u om zoveel mogelijk met de fiets te komen of te carpoolen.  

Er is wel voldoende parkeerruimte, maar doordat er zoveel leerlingen en ouders op de been zijn, duurt 

het lang voordat iedereen een plekje heeft. 

Na de periode van inschrijving (na 23 oktober) zal een definitief lokalenplan gemaakt worden. U krijgt 

1 a 2 dagen voor de voorlichtingsavond de informatie die u nodigt heeft over de voorlichtingen, 

parkeren en op welke locatie u wordt verwacht. 

Bij vragen a.u.b. contact opnemen met de mentor of decaan van de eigen school.  

Hopende op een zeer succesvolle avond voor onze leerlingen en u, 

met vriendelijke groet, 

 

De decanenkring Parkstad en alle meewerkende MBO’s 

 

 


