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Opleidingsavond
Afgelopen donderdag 22 november liepen er bijna 700 leerlingen,
soms met ouders, en bijna 80 vertegenwoordigers van vervolgstudies
rond op het VeenLanden College. Het doel was om leerlingen kennis te
laten maken met de studies waar ze nu geïnteresseerd in zijn. In de
pauze tussen de presentaties, waren veel enthousiaste leerlingen te
zien en te horen. Soms viel een opleiding ook tegen, dat is ook een
goede ontdekking. Belangrijk is nu om op zoek te gaan naar de
volgende stap in het keuzeproces.
We kijken terug op een geslaagde avond en bedanken alle
presentatoren en de organisatie van de opleidingsavond!
VMBO On Stage – kunt u ons helpen? Beroepenstage
Dit jaar start het VeenLanden College
Op donderdag 17 en vrijdag
samen met het Thamen VMBO On Stage. 18 januari staat de
Het BEROEPENFEEST van On Stage is
beroepenstage gepland voor
een Positief (beroeps)Podium voor
de leerlingen van mavo 3. De
VMBO-ers. Een nieuw duurzaam + lokaal opdracht is om een stageplek
ONDERNEMERSNETWERK helpt hen bij
te vinden bij een bedrijf in de
beroepskeuze. De leerlingen worden op
richting van de interesse van
school voorbereid om op het beroepende leerling. Veel leerlingen
feest (11 feb) een match met een
zijn enthousiast geworden
werknemer te maken. Op de ‘doedag’ (5
tijdens de opleidingsavond en
mrt) komen de leerlingen kijken bij de
gaan op zoek naar een bedrijf in die richting. Het doel van de
werkzaamheden. Wilt en kunt u ook
beroepenstage is dat de leerlingen na 2 dagen stage een goed
bijdragen aan dit geweldige evenement?
beeld hebben gekregen van de werkzaamheden en de
Meldt u dan aan
benodigde opleiding bij dit beroep. De stage moet aangemeld
via de website:
worden bij de mentor. De informatiebrief is toegevoegd aan
klik hier.
deze e-mail.
MBO Uitgelicht
MBO Rijnland is een nieuwe naam, maar geen nieuwe school. Het is
een fusie van het Id College en het ROC Leiden: ‘ons motto is: méér
dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze
ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de
samenleving te vinden. We bieden excellente leertrajecten en
keuzevakken aan. Wij geven studenten de kans om zich vanuit hun
passie en interesses te ontwikkelen.’
Voor meer informatie klikt u hier.
Klik op het plaatje hierboven voor het promotiefilmpje.
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