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VOORLICHTING PER SCHOOL

Elke school verzorgt tijdens alle vier de rondes een voorlichting. 

U maakt hier kennis met de VO-scholen en hun aanbod. In een 

korte presentatie wordt ingegaan op specifieke kenmerken van 

de school naar keuze. Na afloop is er ruimte voor het stellen 

van vragen. De verschillende scholen presenteren zich op de 

begane grond en op de 1e etage van het gebouw. 

ALGEMENE VOORLICHTING 

Gedurende ronde 1 en 3 vindt er ook een algemene voorlich-

ting plaats. Deze voorlichting behandelt de overstap naar het 

voortgezet onderwijs en schetst het globale aanbod in de regio. 

Ook wordt in deze voorlichting duidelijk welke vervolgoplei-

dingen aansluiten bij de verschillende leerwegen. De algemene 

voorlichting wordt gehouden in lokaal J013 op de begane 

grond. 

SCHOLENMARKT 

Specifieke vragen aan een van de scholen kunt u stellen op de 

scholenmarkt op de begane grond. Elke school bemant een 

kraam, waar medewerkers u graag te woord staan

Programma
18.00 - 18.15 uur ontvangst

18.15 - 18.45 uur  voorlichting ronde 1/algemene 

voorlichting

19.00 - 19.30 uur voorlichting ronde 2

19.45 - 20.15 uur  voorlichting ronde 3/algemene 

voorlichting

20.30 - 21.00 uur voorlichting ronde 4 

21.00 - 21.30 uur marktbezoek
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VRIJDAG 30 SEPTEMBER: 

Het Streek College en
Het Streek Lyceum
16.00 – 21.00 uur

VRIJDAG 7 OKTOBER: 

Pallas Athene College
16.00 – 21.00 uur

VRIJDAG 4 NOVEMBER: 

Het Pantarijn
16.00 – 21.00 uur

VRIJDAG 14 OKTOBER:

Het Marnix College 
15.00 – 21.00 uur

VRIJDAG 14 OKTOBER:

Aeres VMBO Ede 
16.00 – 21.00 uur

open
dagen?

Zien we je ook op de

Meer informatie:  vo-ede.nl


