KENNISMAKINGSDAGEN
MINILESSEN

voor leerlingen van groep 8

woensdag 9 februari
vanaf 13.00 uur

OPEN DAGEN
vrijdag 28 januari
van 19.00 tot 21.00 uur
zaterdag 29 januari
van 10.00 tot 12.00 uur

KOM JIJ OOK?

kleine, gezellige vmbo-school
economie & ondernemen
(profiel E&O)
PER 1 SEPTEMBER 2022:

zorg & welzijn
(profiel Z&W)

Delflandlaan 4, 2273 CS Voorburg

extra sport

brede onderbouw met
tweejarige brugklas

Wat maakt Veurs Voorburg
zo
dienstverlening
& producten
(profiel D&P)

eigen restaurant
en winkel

SPECIAAL?

je eigen
Chromebook

persoonlijke aandacht

je leert skills die je nodig hebt voor de toekomst

OPEN DAGEN

TE DOEN:
Kookworkshops
3 d printen
Bezoeken bouwplaats nieuwe school
Spaans
Visagie of Nailart
Kunst
Techniek
Sport
en nog veel meer...

François Vatel en Veurs Voorburg werken op een aantal gebieden nauw samen.

Geef je op voor de MINILESSEN als je
graag de sfeer wil proeven
drie lessen wil volgen op de middelbare school
creatief wil zijn
kennis wil maken met leerlingen
en docenten

RONDLEIDINGEN
voor leerlingen van groep 8
op afspraak
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mail: mme@veursvoorbu

PER 1 SEPTEMBER 2022:
Delflandlaan 4, 2273 CS Voorburg

vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)
Van Horvettestraat 3 | 2274 JW Voorburg | 070 - 419 92 00 |
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