Aan de ouders en de leerlingen in 4
en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo

Zaandam, december 2020
Betreft: online voorlichtingsavond 4strax
Geachte leerling, ouder, verzorger,
In het kader van de studie- en beroepenvoorlichting over HBO en WO worden door het
Zaanlands Lyceum, het Blaise Pascal College en het Bertrand Russell College normaal
gesproken elk jaar gezamenlijke informatieavonden georganiseerd voor leerlingen van de
derde klassen en hoger en hun ouders.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen deze avonden helaas in hun vertrouwde, fysieke
vorm, niet doorgaan. Gelukkig bieden alle hogescholen en universiteiten zelf online
voorlichtingsactiviteiten aan, waardoor jullie je toch kunnen oriënteren op een
vervolgopleiding.
Er is ook een organisatie actief die soortgelijke voorlichtingsavonden organiseert zoals wij
dat normaal gesproken doen op het Blaise Pascal College en het Zaanlands Lyceum. Deze
organisatie heet 4strax. Zij bieden dit jaar een online versie aan van deze avonden. Wij
hebben kunnen regelen dat wij met onze leerlingen van 4 en 5 havo en 4,5 en 6 vwo mee
kunnen doen met de avond die zij organiseren. Deze avond vindt plaats op
dinsdag 2 februari 2021
Op deze avond zullen studievoorlichters van HBO en universiteit en inleiders die in de
praktijk werkzaam zijn een ONLINE “les” geven over hun studierichting of beroep, waarbij er
vanzelfsprekend alle gelegenheid is voor het stellen van vragen (via de chatfunctie).
Het betreft maximaal vijf rondes van 30 minuten met 10 minuten pauze tussen de rondes.
1e ronde: 19.15 – 19.45 uur
2e ronde: 19.55 – 20.25 uur
3e ronde: 20.35 – 21.05 uur
4e ronde: 21.15 – 21.45 uur
5e ronde: 21.55 – 22.25 uur
De leerling kan zich alleen direct via de website van 4straks opgeven voor maximaal vijf
verschillende opleidingen en wordt bij drie opleidingen ingeroosterd. Een overzicht van alle
opleidingen en beroepen staat op de website van 4straks (na registeren en inloggen; zie
studiegids).

De avond is een vervanging van de beroepenmarkt en een belangrijk onderdeel in het
programma van de loopbaanoriëntatie van de leerlingen. Ouders en verzorgers spelen een
belangrijke rol in het keuzeproces van de leerlingen, het is dan ook aan te bevelen om
samen de online sessies te volgen en daarover in gesprek te gaan.
Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ondergetekende opnemen. We zijn op school
het beste bereikbaar per mail maar het kan ook telefonisch.
Met vriendelijke groet,

Emiel van Eijkeren
Decaan havo
e.vaneijkeren@zaanlands.nl
Tel. 075 617 00 55

Arianne Vlaming
Decaan vwo
a.vlaming@zaanlands.nl
Tel. 075 617 00 55

Instructie inschrijven 4strax voorlichtingsavond WO en HBO
Waar
Online op www.4strax.nl onder het tegeltje my4strax
Wanneer
Dinsdagavond 2 februari 2021
Wat
Zowel HBO- als WO-opleidingen op het gebied van
Aarde en Milieu - Exact en Informatica - Gezondheid - Techniek en Defensie Economie en Bedrijf - Gedrag en Maatschappij - Onderwijs en Opvoeding - Taal en
Communicatie - Kunst en Cultuur - Recht en Bestuur
Waar gaat het om?
Een online studievoorlichtingsavond. Er zijn veel universiteiten en hogescholen uit o.a.
Alkmaar, Amsterdam, Delft, Leiden en Wageningen vertegenwoordigd. In verband met het
coronavirus is het helaas niet mogelijk om een fysiek evenement te organiseren.
Is dit belangrijk?
Ja. Het is in je eigen belang dat jij na het behalen van je diploma de juiste studiekeuze
maakt. Die keuze moet je voorbereiden door o.a. voorlichtingsavonden te bezoeken. Je moet
daar op tijd mee beginnen.
Wat zijn de voorwaarden?
Je kunt je in my4strax inschrijven voor maximaal vijf voorlichtingen. Een van deze
voorlichtingen betreft de oudervoorlichting. Na het vastleggen van je keuze(s) ontvang je van
ons een e-mail waarin de door jou gewenste voorlichtingen staan. Bij te weinig inschrijvingen

is het mogelijk dat een bepaalde voorlichting niet doorgaat. Een week van tevoren ontvang je
de uitnodigingen met alle gegevens over de online voorlichting. Noteer de datum in je
agenda. Op de site geef je je keuzes in volgorde van voorkeur aan, zodat we, als het echt
niet anders kan, je laatste keuze(s) kunnen laten vervallen.
Waar vind ik informatie over het aanbod aan studievoorlichtingen? Hoe moet ik mij
inschrijven?
Via het decanaat zijn jouw school, klas, voor- en achternaam al bekend bij de organisatie
4strax.
1. Ga naar www.4strax.nl, hier vind je nog meer informatie over de voorlichtingsavonden.
2. Klik op het tegeltje my4strax rechtsonder.
3. Klik op: Registreren leerling. Kies bij elk veld de informatie die voor jou geldt.
4. Klik op: Ga verder. Vul nu je e-mailadres in én ter verificatie nog een keer!
5. Klik op: Opslaan. Je bent nu toegelaten tot my4strax.
6. Via het instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je de studiegids kunt vinden en je voorkeuren
kunt invoeren.
7. Het doorgeven van je keuzes kan tot en met 15 januari aanstaande.
Heb je nog een vraag of kom je er niet uit? Ga naar je decaan, hij of zij zal je verder helpen.

