Wat doe je na het VMBO?
Heb je er wel eens over nagedacht wat je na het vmbo gaat doen?
Welke vervolgopleiding past bij jou? Deze folder kan je een beetje
helpen bij het maken van je keuze. Veel succes!

De VMBO decanen zijn:
Mevrouw Hamers:
Mevrouw van Kempen:

decaan theoretische en gemengde
leerweg locatie Schijndel ( A108 )
decaan locatie St. Michielsgestel
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GL/TL4
Vorig jaar ben je minimaal een keer bij je decaan op gesprek geweest.
De decaan kwam je toen uit de les halen. Dit jaar ligt het initiatief
helemaal bij jezelf. Met andere woorden, wil je de decaan graag
spreken dan kun met haar een afspraak maken. Wacht daar niet te
lang mee want het jaar is zo om!

Aanmelden MBO
Dit jaar moet je je gaan aanmelden op het MBO of op een HAVO. Voor
het MBO geldt: meld je zo snel mogelijk aan, vóór 1 april. Dit kan
digitaal via de website van de betreffende school. Na je aanmelding
ontvang je een e-mail met daarin de vraag om een digitaal
doorstroomdossier in te vullen. Vergeet dit niet, want de meeste
scholen nemen je aanmelding pas in behandeling wanneer je dit
dossier hebt ingevuld. Voor het Summa College geldt: het digitaal
doorstroomdossier is het aanmeldingsformulier.
Het aanmelden voor de vervolgopleiding is je eigen
verantwoordelijkheid, maar de decaan kan je er wel bij helpen.
Voor een aantal opleidingen geldt: meld je zo snel mogelijk aan, want
als de opleiding eenmaal vol is kom je op een wachtlijst en dan weet je
meestal pas erg laat of je toegelaten bent. Dit is het geval voor
opleidingen met een beperkt aantal plaatsen.
Bij de meeste opleidingen is er sprake van een kennismakingsgesprek,
waarin je vragen worden gesteld over motivatie, kennis over de inhoud
van de opleiding en het beroep. Bereid je dus goed voor. Ook wordt er
soms van je gevraagd om opdrachten te komen maken (toelatingstest),
auditie te doen of een portfolio mee te brengen.
Voor veel opleidingen geldt: aanmelden kan vanaf 1 november.
Bij Helicon kun je al vanaf 1 oktober aanmelden.
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Open Dagen ( onder voorbehoud)
De MBO-scholen organiseren allemaal minstens één open dag.
Achterin dit boekje vind je een overzicht van de open dagen hier in de
buurt. Wil je naar een andere open dag, loop dan even bij de decaan
binnen of kijk op de website van de betreffende school.
Tijdens de open dagen kun je de school en de opleidingen bekijken en
vergelijken. Je kunt praten met studenten en docenten, boeken
bekijken en vragen stellen.
Kortom: sfeer proeven! Het is een hele leuke dag.

Meeloopdagen MBO ( onder voorbehoud)
Bij de meeste MBO scholen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan
een meeloopdag. Op de website van de betreffende school vind je
hierover meer informatie.

Scholenmarkt ( 0nder voorbehoud)
De scholenmarkt vindt dit jaar plaats op donderdag 19 november.
Je krijgt weer de mogelijkheid om je voor 3 informatierondes in te
schrijven.
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Aanmelden voor havo op het Elde College
Als je na de theoretische of gemengde leerweg naar havo 4 op het Elde
College wilt, zijn er bepaalde eisen. Zo moet je een
6,8 gemiddeld staan voor de 7 examenvakken en moeten de adviezen
van de vakdocenten positief zijn. Met andere woorden: er moet een
goede kans van slagen zijn. Mocht het ministerie met andere richtlijnen
c.q. voorwaarden komen, sluiten wij ons daar natuurlijk bij aan. U
wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gebracht.
Het aanmelden voor HAVO 4 op het Elde College gebeurt in januari. Je
ontvangt hierover tijdig bericht van je decaan.
Gaat je voorkeur uit naar de HAVO op een andere school, dan zorg je
zelf voor die aanmelding.

Pagina 5 van 7

Open dagen schooljaar 2020-2021
Op dit moment is het nog zeer onzeker of er open dagen gehouden zullen
worden en hoe de voorlichtingsactiviteiten vormgegeven worden. Vandaar
dat u in het overzicht alleen de websites en adressen van de scholen vindt
zodat u dit zelf in de gaten kunt houden.

Helicon ( www.helicon.nl)
Schouwrooij 2
5281 RE Boxtel
Tel.: 0411 – 613333

Weidonklaan 1H
5223 VJ ‘s-Hertogenbosch
073-6112222

Koning Willem I College (www.kw1c.nl )
Vlijmenseweg 2
5233 GW Den Bosch
Tel.: 073 –6249600

Onderwijsboulevard 3
5223 DE Den Bosch
Tel.: 073 –6249600

ROC de Leijgraaf (www.leijgraaf.nl )
Muntelaar 10
5467 HA Veghel
Tel.: 088-0170000

Summacollege in Eindhoven (www.summacollege.nl)
Sterrenlaan 4
5631 KA Eindhoven
Tel.: 040 – 2694444

Sint Lucas (www.sintlucas.nl )
Burgakker 17
5281CH Boxtel
Tel.: 0411 – 672270

Von Flotowlaan 1
5633 AD Eindhoven
Tel.: 040 - 2591391
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De Rooi Pannen

(www.derooipannen.nl)

Dr. Ahausstraat 1
5042 EK Tilburg
Tel.: 013 – 5955700

Kaakstraat 1
56283 AD Eindhoven
Tel.: 013 – 8506550

ROC Tilburg (www.roctilburg.nl)
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg
013-5397090.

IVA Driebergen (www.iva-driebergen.nl)
Hogesteeg 2a
3972 JT Driebergen
Tel.: 0343 – 523047

Goflex
Rietveldenweg 12b
5222 AR ’s-Hertogenbosch
Tel.: 088 – 1600500

SVO vakopleiding Food
De Dieze 28
5684 PT Best
Tel.: 030 - 2758181
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