
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda november, december 

1 november Talentenbeurs leerjaar 3 

2 november Infoavond doorstroom 4 vmbo naar 4 havo op locatie Mondriaan 

8 november Spreekuur jeugdagent 

10 november Onderwijsinformatieavond op Koning Willem I (voorheen mbo De Leijgraaf) voor leerjaar 3 verplicht 

15 november Inhaalmoment PTA leerjaar 3 

15 november OLM gesprekken leerjaar 1, 2 en 3 facultatief 

22 november Schoolfotograaf 

25 nov t/m 1 dec Schoolexamen 1e periode leerjaar 4 

28 november Prodemos leerjaar 3 

28 en 29 november Globaland project leerjaar 2 

28 nov t/m 2 december Heeschweek 

29 november Informatieavond vakkenpakket volgend schooljaar leerjaar 2 en 3 

2 december Cultuurdag leerjaar 1, 2, 3 en 4 

2 december Inhaaldag SE 1e periode leerjaar 4 

12 december OLM leerjaar 4 

13 december Speeddate met havo voor leerjaar 3 

14 december Proeflessen groep 8 – lesvrij 8e en 9e lesuur 

14 december OLM leerjaar 4 

21 december Herkansingen SE 1e periode leerjaar 4 

23 december Kerstviering leerlingen – lesvrij na het 5e lesuur 

 

Correctie: 
Op de jaarkaart die jullie in september hebben ontvangen staat de verkeerde datum voor de facultatieve ouderavond (OLM) van leerjaar 1 

t/m 3). Dat moet 15 november zijn en niet 15 december! Deze OLM is niet voor iedereen; u wordt eventueel uitgenodigd door de mentor. 

Excuses voor het ongemak. De juiste jaarkaart staat inmiddels op de site. 

 

In dit nummer   

Voorwoord   Examenreglement en PTA’s 

CJP pas voor leerlingen  Jaarkaart 

Spreekuur jeugdagenten  Wachtwoord SOMtoday ouders vergeten 

Wijziging gegevens leerling / ouder(s) / verzorger(s)  Financiële ondersteuning 

Factuur kluishuur  Webinar project Storm (GGD) 

Waarschuwing van de politie: snus  Lezing “mijn gemende kind” (Bibliotheek Heesch) 

Informatie van de decaan voor leerjaar 3 en 4  Overzicht Open Dagen mbo 

Communicatienet   

 

Informatieblad 
oktober 2022 



 

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 

De herfstvakantie staat op het punt van beginnen. Daarmee zit het eerste deel van schooljaar 2022-2023 er alweer op. Onze eerstejaars 

leerlingen hebben de afgelopen periode hun eerste weken op het voortgezet onderwijs meegemaakt en sluiten de “wenperiode” af met een 

mooi kamp. Hopelijk kunnen zij moe maar voldaan terugkijken op een paar gezellige dagen met hun klas- en schoolgenoten.  

Deze week hebben we ook bezoek gehad van een achttiental Sloveense leerlingen en hun twee docenten in een uitwisselingsprogramma met 

een deel van onze derdejaars. Zij hebben deze week verschillende activiteiten ondernomen om elkaar en de omgeving beter te leren kennen. 

Een mooi en zeer leerzaam programma waarbij onze leerlingen later dit schooljaar ook naar Slovenië gaan.  

 

 

Dit zijn twee voorbeelden van een belangrijke kernwaarde van ons onderwijs, namelijk: “kennis is maar de helft”. Ons onderwijs gaat niet 

alleen over het overbrengen van kennis, maar als school hebben we ook een belangrijke rol in de hele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Dit is een mooie, maar soms uitdagende taak. Deze uitdaging ervaren we momenteel in het onderwijs vooral in het vinden van voldoende 

kwalitatief goed personeel. Helaas zien we dat Corona nog steeds rondwaart, wat ervoor zorgt dat leerlingen, maar ook personeel soms niet 

op school kan zijn. Samen met “gewone” afwezigheid en ziekte van collega’s zorgt dit voor een behoorlijke druk op de lessen. Invallers zijn er 

momenteel niet te vinden, waardoor we zien dat er meer lessen uitvallen dan we graag zouden willen.  Steeds kijken we naar mogelijkheden 

en proberen we dit zoveel mogelijk te beperken, maar zoals gezegd, is dit een behoorlijke uitdaging.  

Ondanks deze en andere uitdagingen doen we er alles aan om samen met onze leerlingen elke schooldag goed onderwijs te maken, waarbij 

kennis maar de helft is.  

 

Een mooie herfstvakantie gewenst! 

 

Namens het team, 

Ester van Eggelen 

  



 

CJP pas voor leerlingen 

Binnenkort ontvangen leerlingen in hun mail een bericht van CJP over de CJP pas, ook wel cultuurkaart genoemd.  
Onze school gebruikt de pas om leuke en leerzame cultuuractiviteiten te bekostigen, bijvoorbeeld de cultuurdag.  
CJP biedt scholen ook het cultuurkaartdossier aan. Daar maken wij geen gebruik van omdat wij geen onderwijsgegevens van 
leerlingen uitwisselen met CJP. 
 
Je ontvangt geen plastic pasje; je kunt de pas via een meegestuurde link activeren, samen met je ouders. 
Onze school heeft geen gegevens van jou aan CJP doorgegeven; alleen jouw naam en school-mailadres voor de mail. 
 
In verband met de privacy vul je de gegevens het beste samen met je ouder / verzorger in. Wij adviseren om alleen de verplichte velden in te 
vullen. 
Voor jou is de pas handig omdat je korting kunt krijgen op voorstellingen en bij verschillende winkels. 

 

 

Spreekuur jeugdagenten 

Enkele jeugdagenten onderhouden contact met scholen in de regio. Scholen hebben daarmee een vaste contactpersoon waarmee zij 

samenwerken om de veiligheid op school te waarborgen. De jeugdagenten willen graag wat meer bekendheid op de scholen. Zij willen door 

middel van een spreekuur het contact met de school en leerlingen verstevigen, problemen snel bespreekbaar maken en hulp bieden waar dat 

nodig is.  

De jeugdagenten hebben ook op onze school diverse keren een spreekuur. Leerlingen kunnen komen met vragen of problemen of gewoon 

een praatje maken. Voor Het Hooghuis zijn er twee jeugdagenten, Talitha Maas, Teun Quekel en Hans van Mierlo. Wanneer er een spreekuur 

is zal een van hen aanwezig zijn.  

Het eerstvolgende spreekuur is op 8 november 13:15 uur tot 14:15 uur. Zij zijn dan in de spreekkamer naast het kantoor van de teamleiders. 

Leerlingen kunnen zonder afspraak binnenlopen. 

 

 

Wijzigingen gegevens leerling en ouder(s) / verzorger(s)  

Wij merken wel eens dat gegevens niet meer actueel zijn. Gelukkig krijgen we wijzigingen vaak via de mail door infoheesch@hethooghuis.nl. 

U kunt de gegevens van elk gezinslid controleren in hun account van SOM.  

Ook een wisseling van bankrekening kunt u bij ons doorgeven. Wanneer er restituties van de ouderbijdrage moeten plaatsvinden, omdat 

activiteiten door corona niet door kunnen gaan, dan is het handig als wij het juiste bankrekeningnummer hebben. 

 

 

Factuur kluishuur 

Via de informatie op de algemene ouderavond bent u reeds geïnformeerd over de ouderbijdrage. U kunt deze ook terugvinden in de 

schoolgids.  

Voor de kluishuur moet de school BTW afdragen, voor de overige schoolkosten niet. Daarom ontvangt u voor de kluishuur een aparte 

factuur. De overige posten van de ouderbijdrage worden dus via een andere factuur berekend. 

Verder ontvangt u dit jaar ook een aparte factuur voor een reis of kamp indien dat van toepassing is. 

 

 

Waarschuwing van de politie: snus 

Op steeds meer scholen in deze regio wordt het gebruik van snus gesignaleerd. De gekleurde blikjes met nicotinezakjes zijn gemakkelijk 

verkrijgbaar, maar mogen sinds november 2021 niet meer verkocht of verhandeld worden in Nederland. Ook op onze school is het bezit en 

gebruik hiervan verboden.  

Jongeren zien snus als een veilig alternatief voor roken, maar ook het gebruik van snus brengt risico's met zich mee. Omdat kinderen de 

gevolgen niet kunnen overzien waarschuwt de politie hiervoor via Youtube. Het filmpje ‘Snus: durf nee te zeggen’ is via deze link te bekijken. 

mailto:infoheesch@hethooghuis.nl
https://heesch.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/09/Schoolgids-2021-2022-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v3XgajBz4oI


 

Informatie van de decaan 

Vervolgopleiding leerjaar 4 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 4, 

 

Naast het feit dat dit jaar in teken staat van het behalen van je diploma, is het dit jaar ook heel belangrijk dat je een vervolgopleiding gaat 

kiezen. Bij de meeste opleidingen start de inschrijving op 1 november. Bij sommige opleidingen (ROC Nijmegen) is de inschrijving al gestart, 

controleer dit van tevoren goed. Alle mbo’s werken op volgorde van inschrijving. Als er een maximaal aantal studieplaatsen is kun je dat 

terug vinden op de website van de betreffende opleiding.  

Bij de inschrijving moet een digitaal doorstroom dossier (ddd via Intergrip) worden ingevuld. Dit doen de leerling en de mentor. De leerling 

geeft altijd eerst toestemming voordat het digitale doorstroom dossier gedeeld wordt met het mbo. De aanmelding kan pas officieel verwerkt 

worden als het doorstroom dossier volledig is ingevuld.  

 

Weet je nog niet zeker welke vervolgopleiding je wil gaan doen, dan is dit het moment waarop je actie moet ondernemen. Bezoek een (online) 

open dag, bekijk en vergelijk opleidingen online (www.kiesmbo.nl is een prettige website om mee te werken). Of neem contact op met de 

decaan.   

Als je nog twijfelt tussen opleidingen is het wel belangrijk om je tijdig in te schrijven bij een opleiding, want vol is vol. Schrijf je desnoods in bij 

meerdere opleidingen om vervolgens de open dag nog te bezoeken. Uitschrijven kan altijd weer.  Elke leerling moet zich hebben ingeschreven 

voor 1 april 2023. Aan het eind van dit infoblad een overzicht met alle open dagen! 

 

Heb je interesse in de Havo, zoek dan de nieuwsbrief van het Mondriaan college even terug in de mail. Deze is verzonden op 13 oktober.  

 

Daarnaast organiseren we samen met de ander decanen uit de regio Oss de Onderwijs Informatieavond op 10 december, op het Koning 

Willem 1 College locatie Oss (voorheen ROC de Leijgraaf) Deze avond is voor leerlingen van leerjaar 3, maar wanneer je nog twijfelt dan kun 

je op deze avond gemakkelijk een aantal opleidingen bekijken. Wil je hier meer informatie over stuur mij dan een berichtje.  

 

Heel veel succes met de zoektocht naar een goede vervolgopleiding.  

Heb je vragen laat het mij weten via een mail (s.deelen@hethooghuis.nl) , stuur een berichtje via teams of loop bij mij binnen. 

 

Groeten,  

Suzanne Deelen, decaan 

 

Vervolgopleiding leerjaar 3 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 3, 

 

Volgend jaar moeten jullie een keuze maken voor je vervolgopleiding. Gebruik dit jaar om alvast wat rond te kijken en je goed te oriënteren 

op verschillende opleidingen en scholen, zodat je straks in leerjaar 4 al beter weet wat je wil gaan doen. Dit scheelt straks in leerjaar 4 veel 

keuzestress. Maak daarom gebruik van de (online) open dagen. Zie bijlage om te zien wanneer deze open dagen zijn. 

 

Daarnaast zijn er verschillende activiteiten die worden georganiseerd in de regio. Een voorbeeld daarvan is de Talentenbeurs, deze vind 

plaats op dinsdag 1 november, en wordt samen met de talentencampus georganiseerd. Alle leerlingen van leerjaar 3 worden daar om  

9:00 uur verwacht. 

Tijdens de Talentenbeurs heeft de leerling de kans om kennis te maken met 70 bedrijven uit de regio Oss. Deze bedrijven ontvangen de 

leerlingen en vertellen graag over hun bedrijf en de mogelijkheden die ze te bieden hebben op het gebied van banen en studie.  

Ook is het voor de leerlingen een heel geschikt moment om een stagebedrijf te zoeken voor hun AEL-stage. Deze zal plaatsvinden in de 

periode 3 tot en met 13 april 2023.  

 

Ook is er binnenkort de Onderwijs Informatieavond. Deze vind plaats op donderdagavond 10 november, tussen 19.00 en 21.30 op het Koning 

Willem I College, gebouw de Leijgraaf, Euterpelaan 100, Oss 

http://www.kiesmbo.nl/
mailto:s.deelen@hethooghuis.nl


 

Deze Onderwijs Informatieavond wordt georganiseerd zodat leerlingen zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden na het vmbo-t. De avond 

is voor alle vmbo-leerlingen uit de regio Oss. Er zullen opleidingen zijn van verschillende ROC’s (o.a. KW1C, ROC Nijmegen, Yuverta, Summa 

College, De Rooi Pannen). De instellingen zullen uitleg geven over hun opleiding en vragen beantwoorden over pakketeisen, toelatingseisen, 

opleidingskosten e.d. De avond is ingedeeld in 3 informatieronden van elk 30 minuten. Leerlingen kunnen maximaal 3 vervolgopleidingen 

bezoeken. Tussen elke ronde is een pauze ingelast van 10 minuten.  

 

Voor zowel de talentenbeurs als de Onderwijs informatieavond volgt op een later moment nog uitgebreidere informatie.  

  

Ook volgen alle leerlingen van leerjaar 3 elke vrijdagmiddag het vak Dienstverlening en producten (D&P). Ook hierbij kun je kijken welk 

interessegebied op het MBO je mogelijk aanspreekt. Om hier goed op te reflecteren maken de leerlingen in de lessen LOB reflectie 

opdrachten over hun D&P vakken. Ook word er in deze lessen aandacht besteed aan opleidingen en de voorbereiding en reflectie op de 

georganiseerde activiteiten. 

Verder wordt er in de eerste Heeschweek eind november ook aandacht besteed aan de vervolgopleidingen. 

 

Maak gebruik van alles wat er georganiseerd wordt, ga alvast kijken op die ene school, of bij die ene opleiding. Een goede voorkennis helpt 

straks bij het maken van een goede keuze. Een overzicht van de open dagen vind je aan het eind van dit infoblad. 

Heb je vragen laat het mij weten via een mail (s.deelen@hethooghuis.nl), stuur een berichtje via teams, of loop bij mij binnen. 

 

Groeten,  

Suzanne Deelen, decaan 

 

 

Communicatienet 

Sinds het nieuwe schooljaar is er wat veranderd op de website van Hooghuis Heesch.  

Alle praktische informatie die belangrijk is voor onze leerlingen en hun ouders is te vinden op het Communicatienet. Dit stukje website vind je 

via de INFO-knop op de website of via deze link: Heesch (hethooghuis.nl)   

Mocht je dus op de ‘gewone website’ iets niet kunnen vinden dan staat het op het Communicatienet. 

Alle overige informatie is meer bedoeld voor andere bezoekers die nog geen leerling zijn. De website van Hooghuis Heesch is daar dus meer 

gericht op het werven van nieuwe leerlingen. We hopen zo de website meer overzichtelijk te houden. 

 

Carolien Waldhauer, PR & Communicatie 

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examenreglement 

Leerlingen van leerjaar 3 en 4 hebben allemaal hun PTA en examenreglement ontvangen. Deze staan ook op onze website en in het 

Communicatienet bij leerjaar 3 en 4. 

 

 

mailto:s.deelen@hethooghuis.nl
https://communicatie.hethooghuis.nl/heesch/2022/05/31/welkom/
https://heesch.hethooghuis.nl/info/exameninformatie/
https://communicatie.hethooghuis.nl/heesch/category/algemeen/


 

Jaarkaart 

De jaarkaart heeft u inmiddels ontvangen en vindt u terug op onze website (communicatienet).  

 

 

Wachtwoord SomToday ouders vergeten 

Wanneer u, ouders, uw wachtwoord bent vergeten kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanvragen. Die knop is jammer genoeg niet meteen 

zichtbaar. 

U moet hiervoor de volgende stappen uitvoeren: 

Ga naar SomToday. Vul bij gebruikersnaam uw mailadres in (1) zoals dat bij ons bekend is. De knop ‘wachtwoord vergeten?’ (3) is pas 

zichtbaar als u bij (2) op inloggen hebt klikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vult vervolgens opnieuw bij gebruikersnaam uw mailadres in en u krijgt die dag een nieuw wachtwoord in uw mailbox. Wanneer dat niet 

het geval is, dan kan het zijn dat uw spamfilter het bericht tegenhoudt. Kijk daarom ook in de map spam/verwijderde berichten. 

 

 

Financiële ondersteuning 

Ouders met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen financiële ondersteuning krijgen. Omdat er veel verschillende organisaties zijn is 

het soms lastig om de juiste weg te vinden. Een organisatie die met verschillende stichtingen samenwerkt is Samen voor alle 

Kinderen (https://www.samenvoorallekinderen.nl/)   

Via deze website kunnen ouders informatie vinden, tips lezen en een aanvraag doen. Samen voor alle Kinderen zorgt dan dat de aanvraag bij 

de juiste organisatie terecht komt. De kosten waarvoor u mogelijk ondersteuning kunt krijgen zijn heel divers. Het kan gaan om sportlessen, 

sportkleding, schoolspullen, een verjaardagsbox.   

 

 

Webinar over het project Storm 

Op onze onderwijsinstelling loopt het STORM programma. Dat staat voor Strong Teens and Resilient Minds. Dat is een aanpak waarin veel 

onderwijs- en zorginstellingen (w.o. GGZ) samenwerken aan het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren. 

Om ook u als ouder/verzorger te informeren over STORM en wat u zelf kunt doen rondom de mentale gezondheid van uw kind, organiseren 

collega’s van STORM een webinar over dit thema. Het webinar is op  

donderdag 24 november 2022 van 19:30 tot 21:00. 

Deelname is kosteloos en vrijblijvend. 

Binnenkort volgt een flyer met daarin een link om u aan te melden voor deelname aan de webinar. 

 

 

 

 

https://somtoday.nl/?auth=eyJ4NXQjUzI1NiI6ImxZZ2VJNnNQMDY1Um1QTlloZ1dZcmNYcElTNWpidEM5X3V3Z0p0WV8xQVkiLCJraWQiOiJpcmlkaXVtaWRwLTYyNTQ5NDg3Mjc1MzI2NTQwNTcxNDc0NDAzNzAyMzE3NDQ4NTU3IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJtZXRob2QiOiJwd2QiLCJhdXRoVGltZSI6IjIwMjAtMTEtMjdUMDg6MTM6MzEuMTQ1WiIsImV4cCI6MTYwNjQ2ODQxMSwicGFyYW1ldGVycyI6eyJ0ZW5hbnRfdXVpZCI6IjI0NTMzNWU4LTg5OTItNDhlYi05MTQ5LTFjOGNiNmI1N2RiMSJ9fQ.m4yDFkChj0MtFB4EhzvKzy99DyARmBOW96gvgQVDoiLW2TeR7lszVs6gvHdjjDXZl2oIkbWchwP5_GNFQWImCFRmBIX_xj31IHT-SJQ2JMpYbJgVOBYuH4u5h5WOUBE4wdKRLk8QIciWw7ZKq3XmzG71HQfRryPmZ6h3JSSr-88Q3ZcbCX0E_1yKEXG40dEkI2YpjEo735mN_dwUJELN9oS3ttnc1SIEr7G5wdE_j7ZLeOTg9R0nawHQlqCPWp5hvwbyhL6jpWyyfF3JSTZgcyPpZjOB1TTciOaqivSthkb78ViI18VR6tEoILLGQdZzK9MRfcmEjPXKDHmb1pBO7Q
https://www.samenvoorallekinderen.nl/


 

 

Lezing “mijn gamende kind” 

PERSBERICHT BIBLIOTHEEK HEESCH 
 
Lezing Koen Schobbers over het gamende kind 
  
Gamen is de #1 hobby voor heel veel kinderen. En de #1 opvoedkwestie voor heel veel ouders. Maar hoe zit die gaming-industrie in elkaar? 
Hoe kan het beste worden omgegaan met schermtijd? Wat is gezond en ongezond gamegedrag? Onder de noemer Mijn gamende kind is op 
woensdag 9 november om 20.00 uur in de Pas in Heesch een lezing van Koen Schobbers. Het gaat om een initiatief van Bibliotheek Heesch. 
  
Koen Schobbers is geboren en getogen in Heesch en begon in 2007 in de esport met de game Trackmania. In 2017 werd hij de eerste esporter 
met een topsportstatus en combineerde zo zijn studie geneeskunde met zijn esport-carrière. “Graag vertel ik mijn persoonlijke verhaal in 
Heesch. Hier wonen mijn ouders en ben ik opgegroeid. Op mijn zolderkamer is het allemaal begonnen.” 
Koen is auteur van het boek Mijn gamende kind en oprichter van Parents of Play. Dit is een platform voor ouders om met elkaar in contact te 
komen. “Na mijn lezing hoop ik dat ouders en kinderen frustraties en ruzies kunnen voorkomen. Als je beter bent geïnformeerd kun je samen 
betere keuzes maken” zegt Koen.  
  
Week van de mediawijsheid 
De lezing wordt gehouden in het kader van De Week van de Mediawijsheid. Deze heeft als doel mensen wijzer te maken op het gebied van de 
verschillende (digitale) media. Ook is de lezing onderdeel van The Glassroom Experience. De hele maand november houden de Noord Oost 
Brabantse Bibliotheken activiteiten om mensen bewust te maken van hun dagelijkse digitale bezigheden. 
  
Kaarten voor de lezing zijn 6 euro voor leden van de bibliotheek en 8 euro voor niet-leden en verkrijgbaar bij de bibliotheek of online 
via www.nobb.nl/activiteiten. 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nobb.nl%2Factiviteiten&data=05%7C01%7Cinfoheesch%40hethooghuis.nl%7C50e100fef27b40db7f7808daade5c6c8%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638013500792518238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aYfj2QmoCl1tqa6Acu1K4%2FRA%2BuJjKXjLnkj1e7HB%2F7M%3D&reserved=0


 

 

 

Onderwijsinformatie avond Decanenkring Oss 

• 10 november 18.00 21.30 uur  

Gebouwen KW1C Oss 
 

Koning Willen 1 College (icl. De Leijgraaf)   

Oss, Veghel, s-Hertogenbosch https://www.kw1c.nl/ 

• Vrijdag 4 november van 16.00 uur – 20.00 uur 

• Zaterdag 5 november van 10.00 uur – 14.00 uur 

• Woensdag 1 februari van 16.00 uur – 21.00 uur 

• Woensdag 15 maart van 16.00 uur – 21.00 uur  

• Dinsdag 20 juni van 14.00 uur – 16.00 uur  

Sint Lucas Boxtel Eindhoven https://www.sintlucas.nl/ 

• Zaterdag 5 november 2022  

• Zondag 12 februari 2023  

ROC Nijmegen https://www.roc-nijmegen.nl/ 

• Dinsdag 20 september 19.00-21.00 uur: Online Voorlichtingsavond 

• Zaterdag 15 oktober 10.00 – 15.00 uur: Open Dag 

• Dinsdag 7 februari 19.00-21.00 uur: Online Voorlichtingsavond  

• Vrijdag 3 maart 17.00 – 21.00 uur & zaterdag 4 maart 10.00 – 15.00 uur: Open Dag 

• Dinsdag 14 maart 20.00-21.00 uur: extra online avond voor allerlei laatste vragen (voor 1 april) 

• Dinsdag 13 juni 18.00 – 20.00 uur: Infoavond 

Overzicht open dagen Yuverta 

Yuverta Nijmegen https://www.yuverta.nl/mbo/scholen/mbo-nijmegen/  

• Vrijdag 11 november16:00 – 20:00 uur 

• Zondag 29 januari 11:00 – 16:00 uur 

• Dinsdag 21 maart 16:00 – 20:00 uur 

• Donderdag 20 april 8:30 – 20:30 uur 

• Dinsdag 30 mei 18:30 – 20:30 uur info-avond 

Yuverta Velp https://www.yuverta.nl/mbo/scholen/mbo-velp/ 

• Zaterdag 12 november 10:00 – 15:00 uur 

• Zaterdag 4 februari 10:00 – 15:00 uur 

• Donderdag 23 maart 16:00 – 20:00 uur 

• Donderdag 1 juni 18:30 – 20:30 uur infoavond 

Rijn IJssel https://www.rijnijssel.nl/ 

• Dinsdag 8 november 18.00-19.30 uur online opendag 

• Donderdag 24 november 16.00-20.00 uur 

• Maandag 23 januari 18.30-20.00 uur online infoavond voor ouders 

• Dinsdag 24 januari 16.00-20.00 uur Virtuele rondleiding 

• Vrijdag 27 januari 16.00-20.00 uur 

• Vrijdag 17 maart 16.00-20.00 uur 

• Zaterdag 18 maart 10.00-14.00 uur 

Summa College https://www.summacollege.nl 

• Zondag 6 november Opendag 

• Zaterdag 28 januari  

• April/mei openavond (datum volgt) 

De Rooi pannen https://www.derooipannen.nl Locatie Eindhoven, Breda en Tilburg  

• Zondag 6 november 10.00 - 14.00 uur opendag 

• Zondag 15 januari open dag 10.00 - 14.00 uur opendag 

• Donderdag 9 maart 16.00 - 19.00 uur 

• Woensdag 24 mei 16.00 - 19.00 uur 

https://www.kw1c.nl/
https://www.sintlucas.nl/
https://www.roc-nijmegen.nl/
https://www.yuverta.nl/mbo/scholen/mbo-nijmegen/
https://www.yuverta.nl/mbo/scholen/mbo-velp/
https://www.rijnijssel.nl/
https://www.summacollege.nl/
https://www.derooipannen.nl/


 

 
 

 

 

 


