BEROEPSKEUZE

UITNODIGING
LEERLINGEN

Kiezen voor een opleiding, vak of beroep is lastig. Want wat weet je nu eigenlijk
helemaal over een bepaald beroep? Wat houdt het in, hoe ziet zo’n werkdag er
uit? Moet je er veel voor doen, of juist laten? Is er genoeg werk in? En als je
droomt van arts of advocaat worden, kan dat dan? Wat doe je in een garage nog
meer dan aan auto’s sleutelen? Wat doet een secretaresse? Dit soort vragen kun
je stellen bij het Beroepenfeest van On Stage. Dan staan er meer dan 150
mensen voor je klaar met allerlei verschillende beroepen aan wie je vragen kunt
stellen. Zij willen je helpen met het maken van een goede keuze.

WAT IS HET BEROEPENFEEST VAN VMBO ON STAGE?

UITNODIGING INFORMATIEAVOND

“ALLES MAG JE WORDEN.
BEHALVE ONGELUKKIG.
BELOOFD?”
BEROEPENFEEST 11 FEBRUARI 2019
Sporthal De Phoenix, Mijdrecht
DOE DAG

5 MAART 2019
bij de bedrijven met wie jij tijdens het
Beroepenfeest een match maakt

On Stage is een bijeenkomst waar je beroepsmensen ontmoet die je vertellen
over hun beroep en werkdag. Als het klikt tussen jullie, maak je een match en ga
je bij hen op werkbezoek op de Doe Dag. Dan heb je de gelegenheid om nog
meer vragen te stellen, de werkplek te bekijken en mee te lopen.

ACTIVITEITEN







Je werkt in de klas met het On Stage Paspoort
Je krijgt op school op 21 januari een training Junior
Networking zodat je goed voorbereid bent
Op school ontwerp je 10 visitekaartjes, gedrukt en
volledig ingevuld.
Beroepenfeest op 11 februari 2019
Werkbezoeken Doe Dag op 5 maart 2019
Het Paspoort wordt afgetekend door je ouders en je
mentor.

WAT KUN JIJ DOEN?
Je mentor en je docenten vertellen je over On Stage. Ze zijn bij de
leerlingtraining en helpen je met het maken van de visitekaartjes. Ook kun je
met je (vak)docenten praten over je talenten en je dromen. Vraag ook eens naar
hun beroepskeuze.
Kijk regelmatig op de website www.veenenamstellandonstage.nl om te zien
welke bedrijven en beroepen er komen. Sta eens stil bij je dromen over je
toekomst. Heb je al een beetje een idee welke richting je op wilt en waarom?
Bespreek dit ook eens met je ouders/verzorgers.
En we dagen je uit om tenminste één bedrijf uit te nodigen om naar On Stage te
komen! Vraag bijvoorbeeld je ouders, een buurvrouw, een oom, de ouders van
je beste vriend of vriendin of je sporttrainer. Ze kunnen zich aanmelden via
www.veenenamstellandonstage.nl. Mail ons wie zich dankzij jouw uitnodiging
heeft aangemeld: mail@veenenamstellandonstage.nl en maak kans op twee
bioscoopkaartjes!

