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 5 nov Graafschap College Open Dag

Beste lezers,

 5 en 6 nov Yuverta (Helicon) Velp Open Dag

November is de maand waarin bovenbouw-leerlingen
veel mogelijkheden krijgen om zich goed te oriënteren
op vervolgstudies en ook de maand waarin leerlingen
uit de onderbouw een start maken met de profielkeuze. In deze tweede nieuwsbrief informatie over studiekeuze èn profielkeuze!

 6 nov, HAN Open Dag
 6 nov Artez Arnhem Open Dag
 6 nov Iselinge Hogeschool Open Dag Pabo
 6 en 7 nov Radboud Universiteit Open Dag

 9 nov RijnIJssel Open Dag

met vriendelijke groet,

Marlies Lutke Schipholt en Sandy Malešević
decanen Het Rhedens Dieren

 12 nov Yuverta (Helicon) Nijmegen Open Dag
 13 nov RijnIJssel & HAN—Laboratorium Open Dag
 13 en 14 nov, HAN Nijmegen Open Dag
 15 t/m 19 nov Fontys, online opleidingsvoorlichting
 19 en 20 nov, Universiteit Utrecht Open Dag
 20 nov, HAN Arnhem Open Dag
 26 nov Astrum Open Dag
 26 nov RijnIJssel Open Dag

Meld je nu aan voor de scholenmarkt MBO Arnhem op:

 27 nov Aventus Open Dag
 30 okt - 12 nov, Hogeschool Utrecht Open Dag

www.scholenmarktarnhem.nl

 info: KiesMBO.nl of Studiekeuze123
PROFIELKEUZE
 9 nov. voorlichting ouders profielkeuze HAVO4
 10 nov voorlichting ouders profielkeuze VWO4
 1 dec voorlichting ouders profielkeuze GL/TL4
 18 jan voorlichting ouders profielkeuze BL/KL3

inschrijving oriëntatiedagen MBO
Arnhem gestart!

 18 jan voorlichting ouders profielkeuze GT3
 19 jan voorlichting ouders profielkeuze KL/GT3
 16 feb voorlichting ouders vakkenkeuze BL/KL 4

Schrijf je nu in voor één of twee meeloopdagen op:

Intergrip

De Open Dagen van de HAN op 13 en 14 november in Nijmegen gewoon door.
Leerlingen kunnen zich nog steeds aanmelden!
Tips voor de open dag in dit artikel op han.nl.
Er mag 1 ouder mee Dat kan bij de aanmelding op het formulier aangeven
Er zijn regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten op school
georganiseerd door de decanen. Ouders en verzorgers
krijgen hiervan altijd een uitnodiging. Als u wilt weten wanneer er een voorlichting of activiteit gepland staat voor u of
uw kind, kunt u kijken in de jaaragenda van Het Rhedens.
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Op vrijdag 26 & zaterdag 27 november aanstaande vindt in
Jaarbeurs Utrecht De BuitenlandBeurs plaats.
De BuitenlandBeurs is hét event in Nederland voor jongeren
die op zoek zijn naar een studie, tussenjaar, vrijwilligerswerk
of taalcursus in het buitenland.
Ruim 80 universiteiten en andere (onderwijs)instellingen uit
Europa en daarbuiten helpen duizenden jongeren op de beurs
verder met hun buitenlandplannen. De beurs is overzichtelijk
ingedeeld in pleinen met een breed aanbod aan mogelijkheden. Daarnaast is er een interessant inhoudelijk programma
vol ervaringsverhalen van studenten.

Studiekeuze podcasts
Rudy van Beurden heeft voor Tilburg University een reeks podcasts
opgenomen over het kiezen van
een studie, zowel studiekiezers,
als ouders.
Luister hier

Intergrip - programma voor vmbo.
Als uw zoon of dochter in klas 3 of 4 van het vmbo zit, dan zal hij of zij dit jaar, weer, met
intergrip gaan werken. In Intergrip maken leerlingen opdrachten die gericht zijn op studiekeuze, zoals bijvoorbeeld interessetesten. Er wordt een LOB-dossier gemaakt, waarin een leerling opschrijft hoe hij of zij tot een studiekeuze is gekomen. In Intergrip vullen leerlingen samen met hun mentor ook een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in. Deze DDD wordt opgestuurd naar
de MBO-opleiding waar een leerling zich aanmeldt.
Qompas Studiekeuze - programma voor havo/vwo
Als uw zoon of dochter in klas 4 of hoger van het havo of vwo zit, dan zal hij of zij dit jaar werken met
Qompas Studiekeuze. De leerlingen doorlopen de programma’s van het stappenplan, waarbij ze zich
oriënteren door middel van tests, vragenlijsten en opdrachten. Qompas StudieKeuze bevat uitgebreide en actuele informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en beroepen. Zo vinden de leerlingen er informatie over
ruim 1.500 HBO- en WO bacheloropleidingen die in het hoger onderwijs in Nederland aangeboden worden.

