Aan: ouders/verzorgers en de leerlingen van de klassen havo-4 & vwo-4,
Betreft: Studiebeurs+, dinsdag 21 november 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Op dinsdag 21 november 2017, van 16.30 tot 22.00 uur, zal Studiebeurs+ plaatsvinden.
Dit wordt door onze school georganiseerd samen met de vo-decanenkring Rotterdam,
Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland Rotterdam. Deelname aan de
Studiebeurs+ is verplicht, evenals het maken van een verslag van dit bezoek.
Op Studiebeurs+ geven voorlichters van de deelnemende instellingen klassikaal
voorlichting over ruim 150 verschillende hbo- en wo (universitaire) opleidingen. Er zal
onder andere gesproken worden over de inhoud van de opleiding, de
beroepsmogelijkheden en de toelatingseisen. Uw zoon/dochter moet drie voorlichtingen
kiezen, er zijn zeven rondes met een duur van 30 minuten per ronde.
De eerste voorlichting start om 17.00 uur, de laatste om 21.30 uur.
Naast de klassikale voorlichtingen is er een beursvloer waar ca. 30 hbo- en woinstellingen aanwezig zijn met een informatiestand. De beursvloer is open van 16.30 tot
22.00 uur en is vrij te bezoeken. Uw zoon/dochter is van harte welkom, samen met één
ouder/verzorger.
Locatie
Studiebeurs+ 2017 vindt plaats in het gebouw van Hogeschool Rotterdam, Kralingse
Zoom 91, 3063 ND Rotterdam. In verband met beperkte parkeergelegenheid in de
omgeving en de verwachte drukte, adviseren wij u met klem om met het openbaar
vervoer te komen. Kijk op de website voor meer informatie. Leerlingen en ouders kunnen
eventueel mee met een door school georganiseerde bus. Nadere informatie hierover
volgt nog.
Aanmelden
Uw zoon/dochter kan zich op de website www.studiebeursplus.nl aanmelden voor de
klassikale voorlichtingen. Dit is mogelijk van 25 september t/m 26 oktober 2017. Op de
website is ook meer praktische informatie over de beurs te vinden. Daarnaast helpt de
aanmeldmodule in het maken van een keuze uit het aanbod van ca. 150 verschillende
voorlichtingen.
Na aanmelding ontvangt uw zoon/dochter een bevestigingsmail met de gekozen
voorlichtingen. Wij adviseren het schoolmailadres te gebruiken bij het aanmelden. Bij
het gebruik van bijvoorbeeld een hotmail-mailadres komt de bevestiging vaak in de
spambox terecht.
De lokaalnummers ontbreken nog in de bevestigingsmail. In november ontvangt uw
zoon/dochter hierover een aparte mail.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het bezoeken van Studiebeurs+.
Als decaan bevelen wij deze beurs van harte aan als hulp in het studiekeuzetraject van
uw zoon/dochter!
Met vriendelijke groet,
Drs. G.H.J. Muilwijk, decaan havo en vwo 5 en 6
Drs. E.R. van der Geest, decaan vwo 3 en 4

