
                 

                                                                                                                        loopbaanbegeleiding en oriëntatie 

 

Voorburg, januari 2019 
 
Betreft: LOB ouderavond (profielkeuze) + informatie LOB-activiteiten  
 
Geachte ouders/verzorgers van klas 2A,  2D en 2E, 
 
Uw zoon/dochter staat nu voor een eerste keuze namelijk, ga ik Zorg & Welzijn of 
Economie & Ondernemen doen?  Het is heel belangrijk, dat hij/zij goed over de keuze 
nadenkt. En het is noodzakelijk dat u daarbij helpt. 

 Wat is de beste keuze voor uw kind? 

 Welk beroep zal later het best bij hem/haar passen? 

 Welke opleiding is daarvoor nodig? 
 
Op dinsdagavond 22 januari 2019 zal er op school een voorlichting plaatsvinden. 
De aanvangstijd 19.00 uur. Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur.  
Op deze avond zullen beroepsgerichte docenten uit de bovenbouw u informeren over 
de mogelijkheden.  
Veurs Voorburg kent de volgende profielen:  
- Zorg & Welzijn, op kader- en basisniveau 
- Economie & Ondernemen op kader- en basisniveau 

. 
Daarnaast willen wij u informeren over de volgende LOB activiteiten:.  

 Meeloopdagen op 29 januari en 30 januari. Uw zoon of dochter gaat zelf op zoek 
naar een bedrijf waar hij/zij meer van wilt zien en weten. Hiervoor hebben zij al 
een brief ontvangen. 

 Inleveren profielkeuze voor 15 februari 2019 

 Vanaf 15 februari project “solliciteren” n.a.v. profielkeuze 
 
 
Ik verwacht u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en of 
opmerkingen kunt u contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Decanen 
Erwin Metz (met@veursvoorburg.nl) 
Gemma Robbers (rob@veursvoorburg.nl)                
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Ondergetekende, ouder/ verzorger van: 
 
 ____________________________________________klas 2_______ 
 
0  zal met 1/2/ personen aanwezig zijn op de informatie avond van  
    Dinsdag 22 januari aanvang 19.00 uur. 
 
0 zal niet aanwezig zijn 
 
Handtekening ouder/ verzorger: 
 
 
U kunt zich ook aanmelden via de mail: 
Rob@veursvoorburg.nl (mevrouw Robbers, decaan). 
Graag naam + klas van uw zoon/dochter vermelden. 
 
 
Inleveren formulier bij de mentor, uiterlijk 17 januari 2019. 
Aanmelden via de mail, uiterlijk 17 januari 2019. 
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