
Informatie voortgezet onderwijs 2018-2019 
Beste ouder,  

De ouderavonden, kennismakingsdagen, open dagen van de verschillende 

middelbare scholen komen er weer aan. Hieronder vindt u meer informatie hierover. 

Voor de laatste updates en eventuele wijzigingen verwijzen we u naar de website van 

de VO school. We hebben een selectie gemaakt van de scholen waarvoor de laatste 

jaren een keuze is gemaakt. Mist u de school van uw voorkeur? Iedere school heeft 

een website of vraag ernaar bij de groepsleerkracht.  

 

SG Were di 

Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 over havo/vwo 
maandag 22 oktober 19.00 uur 
 
Informatieavond voor ouders leerlingen groep 8 over vmbo en VMBO/HAVO 
dinsdag 23 oktober 19.00 uur 
 
Oriëntatiedagen voor leerlingen van groep 8  
14 en 21 november   
 
Open dag 
26 januari 2017 van 09:00 tot 13:00 
 
Inschrijving zorgleerlingen 
Maandag 4 en dinsdag 5 februari 2019 
 
Inschrijving reguliere leerlingen:  
Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019   
 
https://www.weredi.nl/nieuwe-leerlingen/kennismaken-en-aanmelden-groep-8  
 

https://www.weredi.nl/nieuwe-leerlingen/kennismaken-en-aanmelden-groep-8


 

Rythovius college Eersel (VMBO t, HAVO, VWO) 

Talentendagen voor leerlingen van groep 8 

Vrijdag 12 oktober 

Pre colleges 

woensdagen 7, 14, 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december 2018, 9 januari 2019  

Open Dag  

zondag 27 januari 2019, 13.00 - 16.00 uur 

Voorlichting ouders groep 8  

maandag 4 februari 2019, 19.30 uur 

Aanmeldingsweek voegaanmelders  
dinsdag 5 en donderdag 7 februari 2019 

15.45 - 17.00 uur 

Aanmeldingen nieuwe brugklassers   
-dinsdag 12 maart 2019, 15.30 - 17.00 uur 
-woensdag 13 maart 2019, 13.30 - 15.30 uur 
-donderdag 14 maart 2019, 19.00 - 20.30 uur 
 

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

 

Sint Joris College 

 

Informatie avond  

12 en 13 november  2018    

 
kennismaking Sportklas  
12 december 2018     14.00-16.00 uur 
 
Open dag 
26 januari 2019  
 
Minilesjes 
nnb 
 
https://www.sintjoriscollege.info/Groep8/Belangrijke-dagen  
 
 

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


Helicon (Groenschool) 

Informatie via de website: 

https://www.helicon.nl/vmbo/helicon-vmbo-eindhoven/open-dagen/  

Sint Lucas college 

Data nog niet bekend. Houd de website in de gaten. 

https://www.sintlucas.nl/vmbo/ouders-en-verzorgers/  

  

Rooi Pannen 

Nog niet bekend. Houd de website: 

 https://www.derooipannen.nl/open-dagen/kennismaken-met-vmbo-tilburg-of-

eindhoven in de gaten voor de laatste updates.  

 

Van Maerlandtlyceum Eindhoven 

Informatieavond 

Datum: woensdag 14 november 2018  

Open Dag 
Datum: zaterdag 26 januari 2019 
Van 10.00 tot 13.00 uur  

 

Minilessen 

Datum: woensdag 13 februari 2019 

Naast het atelier en de open dag bestaat ook nog de mogelijkheid om een aantal 

proeflesjes naar keuze te volgen. Inschrijven kan via de website (houd deze dus in de 

gaten) en tijdens de open dag. De minilessen zijn alleen voor leerlingen van groep 8. 

Meer informatie op: 

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

 

https://www.helicon.nl/vmbo/helicon-vmbo-eindhoven/open-dagen/
https://www.sintlucas.nl/vmbo/ouders-en-verzorgers/
https://www.derooipannen.nl/open-dagen/kennismaken-met-vmbo-tilburg-of-eindhoven
https://www.derooipannen.nl/open-dagen/kennismaken-met-vmbo-tilburg-of-eindhoven
https://www.vanmaerlantlyceum.nl/groep_8/kennismakingskalender/

