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Op woensdag 22 november a.s. organiseert de Hubertus & Berkhoff een voorlichtingsavond. Op deze avond worden de diverse manieren en mogelijkheden van doorstuderen
op horeca/toerisme/bakken gebied besproken. Met als belangrijk onderdeel de nieuwe
wet op de Toelating.
De voorlichting zal plaats vinden in twee sessies.
Eerste sessie met de klassen R1 en R 2..K1 en K2 + G1….G4 Ontvangst vanaf 18.15 uur,
aanvang voorlichting 18.30 uur.
Tweede sessie met de klassen K3… G2 en G3….. B1 en B2 ontvangst vanaf 20.15 aanvang voorlichting 20.30 uur
Aan bod komen de opleidingen welke wij binnen ons eigen ROCvA kunnen aanbieden.
Uiteraard alleen die opleidingen welke hier op school gegeven worden.
Zowel de B.B.L. en de B.O.L. variant zullen uitgebreid belicht worden. Ook de diverse niveaus 2/3/4…welke op het MBO gelden worden besproken.
De voorlichting zal gegeven worden door diverse deskundigen welke aan het ROCvA
ver0bonden zijn. Deze avond is voor de examenleerlingen en ouders verzorgers van het
grootste belang. Binnenkort zullen de inschrijvingen van het vervolgonderwijs ingevuld
en opgestuurd moeten worden. Het bezoeken van de open dagen van andere MBO opleidingen moet u als ouder/verzorger zelf regelen.
Eerste grote open dag van het ROCvA is op donderdag 23 november 2017 van 16.00 uur
tot 20.00 uur
Om een juiste keuze te maken is het zeer verstandig deze voorlichting te bezoeken.
Wilt u informatie over andere opleidingen dan horeca, bakken of toerisme kunt u altijd
terecht bij de decaan van de school. Dhr. Sneekes bereikbaar op 0623999499.
Wij hopen dan ook dat u in grote getale gehoor zult geven aan deze uitnodiging. Deze
voorlichting is eenmalig en nogmaals zeer belangrijk voor ouders/verzorgers en leerlingen.
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