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Betreft: Hulp gevraagd Beroepenavond 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor veel leerlingen in de bovenbouw is het kiezen van een vervolgopleiding lastig. Er is zoveel 

te kiezen en te ontdekken dat de leerlingen soms het overzicht verliezen. Om de leerlingen uit 

de bovenbouw te helpen bij hun studiekeuze hebben het Meander College, Thorbecke 

Scholengemeenschap, Van der Capellen Scholengemeenschap, het Thomas a Kempis College en 

het Gymnasium Celeanum de handen ineen geslagen. Op 15 februari 2022 van 19.00 - 21.00 uur 

wordt in gezamenlijkheid een beroepenavond georganiseerd voor de leerlingen. De avond vindt 

dit jaar plaats op Thorbecke Scholengemeenschap en is bedoeld voor leerlingen uit klas 5 en 6. 

Om de avond te laten slagen hebben we uw hulp nodig. 

 

Tijdens de beroepenavond kunnen leerlingen zich oriënteren op verschillende beroepen en de 

opleidingen die bij deze beroepen horen. Er zal een vijftigtal beroepen aan bod komen die in 

vier rondes van 25 minuten in workshopachtige setting worden toegelicht. Vindt u het leuk om 

zo’n workshop te geven en vertelt u graag over uw beroep en uw vakgebied, meldt u dan vóór 

1 oktober aan via deze forms link. (Ctrl + klikken voor koppeling) 

 

Het is de bedoeling dat u de workshop samen met een student geeft die op dit moment de 

studie volgt die bij uw beroep past. Wij zullen in onze eigen bestanden met oud-leerlingen 

zoeken naar een geschikte student, maar mocht u zelf een student kennen die u zou kunnen 

helpen dan is dat ook prima. We zullen na opgave hier verder contact over hebben. Op basis van 

de variatie in aangemelde beroepen zal uiteindelijk door de organisatie worden bepaald welke 

workshops er worden gegeven. U krijgt hier uiterlijk in de week van 4 november bericht van.  

 

Wij zouden het heel leuk vinden wanneer u een bijdrage wilt leveren aan deze avond door te 

komen vertellen over uw beroep en vakgebied. Hoe meer animo, des te gevarieerder het 

aanbod voor de leerlingen om kennis te maken met beroepen op hbo- en wo-niveau.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie! 

 

Vriendelijke groet,  

 

Frederieke van Perlo 

Martine de Haan  

decanen 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8eWaNblltfJPofYRABXf3-ZUMjlCTkVURElCWDJJM0ZBWE4yRE1PQlgwMC4u

