Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen leerjaar 4

Zoetermeer, 30 september 2021
Kenmerk : 21.305/OU/SD/dh
Betreft
: Zoetermeerse MBO-markt

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De Zoetermeerse Kring van Schooldecanen organiseert jaarlijks een MBO-markt voor
vierdejaars leerlingen. Dit jaar wordt deze markt gehouden op donderdag 14 oktober 2021
op het Picasso Lyceum, Paletsingel 38c te Zoetermeer. Voor ONC Clauslaan is het tijdslot
van 20.00-21.00 uur gereserveerd.
Deze informatiemarkt is verplicht voor de leerlingen leerjaar 4. Om de groepsgrootte te
beperken is er één ouder/verzorger per leerling welkom om mee te gaan.
Deze avond zullen vertegenwoordigers van MBO-scholen uit de regio aanwezig zijn. Ook
zullen er gespecialiseerde opleidingen zijn. Door middel van informatie-stands zullen de
scholen en organisaties zich presenteren. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met de
voorlichters. In de bijlage vindt u een overzicht van de aanwezige opleidingen en organisaties.
Veel instellingen en scholen presenteren op deze avond hun nieuwe brochures voor het
studiejaar 2022/2023 met daarin een overzicht van de opleidingen die zij aanbieden en de
data van hun open dagen.
Gezien de beperkte parkeergelegenheid wordt u verzocht om gebruik te maken van de fiets,
scooter of het openbaar vervoer.
De toegang tot deze MBO-markt is gratis. Er wordt gerekend op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Suzanne Dekker,
decaan ONC Clauslaan

Bijlagen:
lijst van deelnemers MBO-markt
plattegrond MBO-markt

Zoetermeerse mbo-markt 2021
Datum: donderdag 14 oktober
Locatie: Picasso Lyceum, Paletsingel 38C te Zoetermeer
Tijdslot ONC Clauslaan: 20.00-21.00 uur
Wie: leerlingen leerjaar 4 - samen met één ouder
Jouw mentor is ook aanwezig en heet je welkom!

Lijst van deelnemers:
1. MBO Rijnland
2. Nederlandse Kappersakademie (particuliere opleiding)
3. ROC Mondriaan
4. Kronenburgh MEAO college (particuliere opleiding)
5. Leidse Instrumentmakers School
6. EuroCollege (particuliere opleiding)
7. Zadkine Vakschool Schoonhoven
8. Hout- en Meubileringscollege
9. SVO vakopleidingen Food
10. Zadkine
11. Gemina-SVG Groep (zorg en ondersteuning bij hulpvragen)
12. STC MBO college (Scheepvaart- en Transportcollege)
13. IVA Business School (particuliere opleiding)
14. Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Holland
15. MBO College Airport
16. Lentiz (groen)
17.Techniek College Rotterdam
18.Grafisch Lyceum Rotterdam
19. Hogeschool TIO (particuliere opleiding)

Plattegrond MBO Markt 14-10

