
Beste ouder, 

Uw zoon of dochter zit dit schooljaar en groep 8 en moet dit schooljaar een keuze maken 

voor het vervolgonderwijs. In de informatie hieronder vindt u de informatie, die tot nu toe 

bij ons bekend is Houd wel zelf de website goed in de gaten. Wijzigingen staan daar altijd op 

vermeld. 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groep 7 en 8 

 

Informatie voortgezet onderwijs 

Were Di (VMBO B-K-GT–HAVO-VWO) 

Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 over havo/vwo 

Maandag 20 november 19.00-21.00 uur 
  
Informatieavond voor ouders leerlingen groep 8 over vmbo 

Dinsdag 21 november 19.00-21.00 uur 
  
Oriëntatiedagen voor leerlingen van groep 8  
 11 en 25 januari 2017 
 
Open dag 
27 januari 2018 van 09:00 tot 13:00 
 
Inschrijving zorgleerlingen    (Onderwijskundig rapport) 
Eind januari 2018 

Inschrijving reguliere leerlingen:  
Maart 2018 (exacte datum volgt nog). 
 
Website: http://weredi.nl/  

 

Rythovius college Eersel (VMBO t, HAVO, VWO) 

Open Dag  

zondag 28 januari 2018, 13.00 - 16.00 uur 

http://weredi.nl/


Voorlichting ouders groep 8: 

maandag 5 februari 2018 

Website: http://www.rythovius.nl/Groep8/Belangrijkedata.aspx  

 
Sint Joris College 
Informatie avond  
20 en 21 november 2017   informatieavond ouders en leerlingen groep 8   19.00-21.00 uur  
 
kennismaking Sportklas en Exact +    
13 december 2017   14.00-16.00 uur  
  
OPEN DAG    
27 januari 2018   09.30-13.00 uur  
  
Minilesjes 
Nog niet bekend 
  
Doe dagen kunstklas 
16, 23 en 30 januari 2018   15.30-17.30 uur  
6, 20 en 27 februari 2018   15.30-17.30 uur  
  
Aanmelddagen 
Maart 2018 

 
https://sintjoriscollege.mwp.nl/Groep8/Belangrijke-dagen  

Helicon (Groenschool) 

 
Workshopavond 
Maandag 13 november 2017 
Donderdag 7 december 2017 
Tijd: 19:00 – 20:30 uur 
 
Minilessen 
Woensdag 10 januari 2018 
woensdag 7 februari 2018 
Tijd: 13.15 - 16.00 uur 
  
Voorlichting 
Maandag 30 oktober 2017 
Maandag 27 november 2017 
Tijd: 16:00 – 17:30 en 18.00 – 21.30 uur  
 
Open dag  
20 januari 2018 
Datum: Zaterdag 20 januari 2018 
Tijd: 10.30 - 14.30 uur 
 

http://www.rythovius.nl/Groep8/Belangrijkedata.aspx
https://sintjoriscollege.mwp.nl/Groep8/Belangrijke-dagen


Voor meer info: http://heliconvmboeindhoven.nl/CMS/page/view/232  
 

Sint Lucas college 

Proefles vmbo 17 januari  
Nieuwsgierig naar onze vmbo-opleiding? Geef je op voor een proefles, samen met je 
ouder(s)/verzorger(s). De leerlingen volgen twee lessen en de ouder(s)/verzorger(s) krijgen tijdens 
deze avond uitleg over het onderwijs bij SintLucas. De avond start om 19.00 uur en duurt tot 21.15 
uur. 
 
Open Dag 
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2017 organiseren we open dagen voor onze vmbo- en mbo-
opleidingen in Eindhoven en onze mbo-opleiding in Boxtel. Op vrijdag 27 januari zijn beide locaties 
geopend van 14.00 tot 21.00 uur.  
Zaterdag 28 januari zijn bezoekers welkom van 10.00 tot 15.00 uur. 
 
Meer informatie op: https://www.sintlucas.nl/doorlink-pagina-s/1222/aanmelden-vmbo.html  

 Rooi Pannen 
 

15 januari 2017 open dag (VMBO&MBO) 

Kom jij ook? Op zondag 15 januari is iedereen van harte welkom op De Rooi Pannen in Tilburg, Breda 

en Eindhoven. Van 11.00 tot 16.00 uur kun je de diverse afdelingen bezoeken en een kijkje nemen bij 

de unieke praktijkfaciliteiten.  

 

9 maart 2017 informatiemiddag/-avond (VMBO&MBO) 

Weet jij al voor welke richting je gaat, maar wil je nog meer informatie over bijbehorende 

opleidingen? Op 9 maart vindt op onze vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Breda een infomiddag/-

avond plaats van 16.00 tot 20.00 uur. Docenten staan voor je klaar om specifieke informatie te geven 

over onze opleidingen. 

Meer informatie op: http://www.derooipannen.nl/agenda/714/Informatiemiddag-avond-(vMBO)  

Van Maerlandtlyceum Eindhoven 

Informatieavond 

 Datum: maandag 27 november 2017 

 

Open Dag 

 Datum: zaterdag 27 januari 2018 

Van 10.00 tot 13.00 uur  

  

Minilessen 

Datum: woensdag 21 februari 2018 

  

Kennismaken met je nieuwe klas 

 Datum: woensdag 20 juni 2018 

http://heliconvmboeindhoven.nl/CMS/page/view/232
https://www.sintlucas.nl/doorlink-pagina-s/1222/aanmelden-vmbo.html
http://www.derooipannen.nl/agenda/714/Informatiemiddag-avond-(vMBO)


 

Meer informatie: http://www.vanmaerlantlyceum.nl/groep_8/kennismakingskalender/  

 

 

http://www.vanmaerlantlyceum.nl/groep_8/kennismakingskalender/

