Waalwijk, 21-09-2018
Aan: ouders/ verzorgers,

Betreft: We zijn op zoek naar ouders voor de beroepenmarkt van maandag 26 november

Geachte heer/mevrouw,
Waar ben je goed in? Wat wil je later worden? Dit zijn vragen die we op school regelmatig aan de
leerlingen stellen. Vragen die vrijwel nooit met zekerheid beantwoord kunnen worden. De meeste
leerlingen hebben nog geen idee wat ze willen gaan doen na de mavo, laat staan dat ze weten welk
beroep ze moeten gaan uitoefenen als ze hun vervolgopleiding hebben afgerond.
Binnen de mentor-, LOB - (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) en de reguliere lessen, proberen we de
leerlingen inzicht te geven in hun mogelijkheden. Wat zijn hun kwaliteiten, welke opleidingen zijn
interessant en welke competenties zijn daarin belangrijk. In klas 3 gaan de leerlingen ook een week
stage lopen bij een bedrijf in het kader van arbeidsmarktoriëntatie.
Naast al deze LOB-activiteiten organiseren we ook een beroepenmarkt. Hierbij worden er ± 50
bedrijven vertegenwoordigd op deze markt bij ons op school. Dit kunnen zowel bedrijven uit de
omgeving zijn, als ouders van leerlingen die iets komen vertellen over de bedrijven waar zij werken.
Bijvoorbeeld hoe hun werkdag eruit ziet, welke opleiding ze hebben gevolgd en wat hun taken zijn.
Op deze manier hopen we dat de leerlingen een beter inzicht krijgen van mogelijke functies, waar zij
vooraf misschien nog nooit van gehoord hadden. Waarbij er ook de mogelijkheid is om vragen stellen
en in gesprek te gaan.
Via deze brief willen we vragen of u het ook leuk zou vinden om onze leerlingen verder te helpen bij
het maken van een goede keuze voor hun toekomst. En of u dus op 26 november om 19:00 uur wilt
helpen op deze markt. Hoe meer beroepsbeoefenaars we hebben, hoe meer we het aanbod kunnen
afstemmen op de vraag vanuit de leerlingen.
Mocht het u leuk lijken, dan graag hiervoor het formulier invullen via de onderstaande link:
 https://goo.gl/forms/pSVg5wLkLWWzzHkB2
(er zal ook een link op de Walewyc-site geplaatst worden)
Mocht u nog vragen hebben, of wilt u nog meer weten over de beroepenmarkt, dan kunt u mailen
naar het onderstaande emailadres.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Remco van der Linden
Docent economie & ondernemen
Walewyc-mavo
r.vanderlinden@walewyc.nl

