Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
van de derde klassen en hoger

Zaanstad, november 2018

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
In het kader van de studie- en beroepenvoorlichting over HBO en WO worden door het
Pascal College, het Bertrand Russell College en het Zaanlands Lyceum twee
informatieavonden georganiseerd voor leerlingen van de derde klassen en hoger en hun
ouders.
 Op dinsdag 5 februari 2019 is de voorlichtingsavond over het Hoger Beroeps Onderwijs
en de Uniformberoepen in het Pascal College, Pascalstraat 4 Zaandam, tel. 0756167355.
 Op dinsdag 12 februari 2019 is de voorlichtingsavond over het Wetenschappelijk
Onderwijs in het Zaanlands Lyceum, Vincent van Goghweg 42 Zaandam, tel. 0756170055.
Op deze avonden zullen studievoorlichters van HBO en Universiteit en inleiders die in de
praktijk werkzaam zijn een “les” geven over hun studierichting of beroep, waarbij er
vanzelfsprekend alle gelegenheid is voor het stellen van vragen.
Er zijn drie lesrondes:
HBO: 19.00-19.30 uur, 19.45-20.15 uur en 20.30-21.00 uur
WO : 19.00-19.40 uur, 19.55-20.35 uur en 20.50-21.30 uur
De leerling kan zich opgeven voor maximaal vijf verschillende opleidingen en wordt bij drie
opleidingen ingeroosterd. Een overzicht van alle opleidingen en beroepen staat in de bijlage.
De leerlingen uit de derde klassen ontvangen via hun magister e-mailadres een korte
toelichting bij alle opleidingen. Alle informatie is ook op de website van het Zaanlands
Lyceum te vinden.
Naast deze informatierondes is er op 12 februari een voorlichtingsmarkt met stands van
universiteiten waar onze leerlingen naar toe gaan (UvA, VU, Universiteit Leiden, TU-Delft en
TU Twente). Op die markt wordt ook informatie geboden over studierichtingen die niet in de
informatierondes aan bod komen.
De avond kan een bron van informatie zijn voor:
 leerlingen van 3 havo en 3 vwo die voor hun profielkeuze staan;
 leerlingen van 4 en 5 vwo en 4 havo als voororiëntatie op verdere studiemogelijkheden
na het eindexamen;
 alle eindexamenkandidaten als oriëntatie op verdere studiemogelijkheden.
In verband met het samenstellen van de roosters en het maken van definitieve afspraken
met de inleiders verzoeken wij u het antwoordformulier vóór 12 december in te leveren bij
de receptie. Medio januari 2019 krijgt u, via uw kind, bericht over de indeling.
Met vriendelijke groet,
Ineke Ornée,
Decaan Zaanlands Lyceum

