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Meeloopdagen – ervaar jouw opleiding
De meeste leerlingen hebben zich ingeschreven bij een vervolgopleiding.
Om er echt achter te komen of deze opleiding bij je past moet je
deelgenomen hebben aan een meeloopdag. Op zo’n dag loop je een
dag(deel) mee op een gewone lesdag met een klas. Dan pas zie je welke
lessen er gegeven worden, welke boeken er gebruikt worden, welke
opdrachten er gemaakt worden en ervaar je de sfeer in de school.
Heb jij nog niet deelgenome naan een meeloopdag? Regel dit dan zo
snel mogelijk! Dit doe je op de volgende websites: www.ikkiesmbo.nl of
www.zoekjouwmbo.nl of neem contact op met jouw school.
De deadline komt dichterbij
Op 1 april moeten alle leerlingen zich ingeschreven hebben voor een
vervolgopleiding. De meeste leerlingen hebben zich al ingeschreven en
een groot aantal heeft al te horen gekregen dat ze aangenomen zijn. Een
kleine groep is nog niet ingeschreven, actie is dan vereist. Voorbeelden
van deze acties kunnen zijn: open dag bezoeken, gesprek met de mentor,
gesprek met ouders en/of vrienden, deelnemen aan een meeloopdag,
gesprek met een werknemer van een bedrijf, etc. Wordt er na 1 april
ingeschreven dan vervalt het recht op toelating en mag de opleiding de
leerling weigeren. Het is dus belangrijk om op tijd in te schrijven.
Bindend studieadvies, wat is dat?
In het hoger onderwijs (in het hbo en op de universiteit) en sinds dit schooljaar ook
in middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is er sprake van een bindend studieadvies
(BSA).
In dit blog lees je wat het precies is, wat het doel hier van is en hoe het wordt
toegepast.
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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