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S C A L A  M A A K T  D E E L  U I T  V A N  H E T  P E N T A  C O L L E G E  

 

Aan de leerlingen van 3 mavo en hun ouder(s) en/of verzorger(s)  
 
 
Spijkenisse, 3 november 2021 
 
 
Betreft: open dagen vervolgopleidingen 
 

 
Beste leerling, geachte heer, mevrouw, 
 
Volgend jaar start uw zoon/dochter in het examenjaar. Dat betekent dat er volgend schooljaar een 
studiekeuze gemaakt gaat worden. Op dit moment lijkt dat nog ver weg, maar het kan nooit kwaad 
om je alvast een beetje te oriënteren. Soms valt het maken van de juiste keuze niet altijd mee. De 
keuze is immers reuze. 
 
Als decaan van de mavo wil ik u en onze leerlingen graag handvatten geven bij het oriënteren en het 
maken van een juiste studiekeuze. Zo is www.kiesmbo.nl een handige site om te raadplegen. Hier is 
van alles te vinden: van een interessetest voor de leerlingen tot aan belangrijke informatie over 
kosten en financiering aan toe.  
 
Ook voeg ik de opendagenposter van de mbo-scholen in Rotterdam-Rijnmond toe. Hierop zijn alle 
belangrijke data van de open dagen dit schooljaar te vinden. Bovendien staan hier de websites bij van 
de mbo-scholen. Het is het best om deze websites -helemaal in deze tijd- goed in de gaten te houden 
voor de meest recente informatie over open dagen en studievoorlichtingen. Het is fijn dat alle open 
dagen op de mbo-scholen weer fysiek plaats kunnen vinden. Daarnaast gaan verschillende mbo’s 
ook nog door met online voorlichting. Hiervoor verwijs ik u graag naar de website van de mbo’s.  
 
Op donderdagavond 13 januari 2022 organiseert onze school in samenwerking met andere scholen 
in de regio en Aob Compaz de MBO-keuzemarkt Hoogvliet/Spijkenisse: een voorlichtingsbijeenkomst 
over beroepsopleidingen na het vmbo. Deze avond is verplicht voor onze leerlingen uit 3 mavo. U 
ontvangt hier binnenkort meer informatie over. 
 
In Teams heb ik de pagina ‘RV-decanaat MAVO’ aangemaakt. Op deze pagina zal ik alle belangrijke 
informatie delen die ik binnenkrijg over vervolgopleidingen, uitgekomen brochures, voorlichtingen etc. 
Ik wil u en uw zoon/dochter adviseren om hier met regelmaat op te kijken als uw zoon/dochter zich 
gaat oriënteren op een vervolgopleiding. 

Ik hoop dat u net als uw zoon/dochter met deze informatie even vooruit kan. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u mij bereiken via het volgende e-mailadres: k.verplanke@penta.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Koen Verplanke 
Decaan mavo  


