VOORKOM
"KIES-PIJN"
MIJN KIND MOET STRAKS
KIEZEN. WAT KAN IK ALS
OUDER DOEN OM TE HELPEN?
In het laatste jaar van het vmbo speelt er veel voor uw zoon of dochter.
De examens naderen en er wordt gevraagd om een vervolgopleiding te
kiezen. Hallo MBO is er om de “kies-pijn” te verlichten.
Hallo MBO is een samenwerking van vijf mbo-scholen. Samen bieden we alle
vierdejaars vmbo-leerlingen in de provincie Groningen, Noord-Drenthe en
Oost-Friesland een toolkit over het mbo aan. Deze toolkit maakt het aanbod
van onze scholen inzichtelijker. Zo zit er in de toolkit een gezamenlijke
brochure, een presentatie op school en een lesbrief die de mentor kan
behandelen in de klas.
Om ook alvast de sfeer te proeven op onze scholen en een beter beeld te
krijgen van de opleidingen, nodigen wij u en uw kind uit voor de Hallo MBO
Studiekeuze-events.
Graag tot ziens op onze scholen!

www.hallombo.nl
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Week 24

28 januari
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22-26 maart

17 juni

Hallo MBO Studiekeuze-event (Last Minute)

Meeloopdagen

Hallo MBO Studiekeuze-event

Meeloopdagen

Meeloopdagen (vmbo, leerjaar 3)

Open Dagen

Open Dagen

(Alleen Drenthe College en Alfa-college Assen)

Open Dagen

Meeloopdagen

Meeloopdagen

Meeloopdagen

Hallo MBO Studiekeuze-event

Alle data zijn onder voorbehoud van de regels die op dat moment van
kracht zijn i.v.m. het coronavirus.

Week 02

11-17 januari

2021

week 45

5 november

2020

Voordat de keuze definitief valt, kan uw kind ervaren hoe een
opleiding en de lessen écht zijn. Twijfelt uw zoon of dochter tussen opleidingen? Geen zorgen, er zijn meerdere meeloopweken
waar hij/zij zich voor kan opgeven. Meelopen wordt (meestal)
op het vmbo geregeld en is onderdeel van het LOB programma.
Aanmelden kan via bezoekmbo.nl.

MEELOOPWEKEN

Alle Studiekeuze-events zijn vrij toegankelijk voor vmbo’ers
en hun ouders/verzorgers. Op de website van de betreffende
scholen vindt u de tijden en schoollocaties.

OPEN DAGEN EN STUDIEKEUZE-EVENTS

EVENEMENTEN
KALENDER
2020/2021

VOOR OUDERS
VAN VMBO'ERS

KIESWIJZER
Houd gesprekken over opleidingskeuze
ontspannen. Kiezen voor een vervolgopleiding
levert tieners soms slapeloze nachten op. Kort
bespreken werkt beter en helpt relativeren: een
goede keuze maken is belangrijk, maar betekent
niet dat de toekomst voor altijd vastligt.

Onderzoek samen kwaliteiten, wensen, interesses,
maar ook onzekerheden. Een beroepskeuzetest
zoals op kiesmbo.nl biedt handvatten. Breng
structuur aan in de informatie die uw kind u geeft
en verdiep u in passende opleidingen.

Motiveer deelname aan meeloopdagen. Dan
ervaart uw kind hoe de opleiding écht is. Veel van
onze huidige mbo’ers maakten hun keuze na een
meeloopdag. Aanmelden kan via bezoekmbo.nl.

Bied aan om mee te gaan naar Studiekeuze-events
en open dagen. Mbo-scholen organiseren deze van
november tot en met juni.
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