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Onderwerp

Meeloopdagen
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Komend schooljaar gaat uw zoon/dochter een vervolgopleiding kiezen. Het volgen van een
meeloopdag (een dagdeel meekijken bij een opleiding) is hierbij een belangrijk oriëntatiemiddel.
De MBO scholen in Nijmegen hebben een aanbod voor de 4e jaars leerlingen. De Lerende Regio
Arnhem (opleidingen van het Astrum College Velp, Aeres MBO Velp, Helicon MBO Velp & Nijmegen
en Rijn IJssel Arnhem & Wageningen), vertegenwoordigd door de aangesloten schooldecanen, heeft
naast een mogelijkheid voor 4e jaars ook een speciaal aanbod voor 3e jaars leerlingen. In de periode
maandag 2 t/m vrijdag 27 maart 2020 bieden zij onze 3t leerlingen de mogelijkheid om tijdens deze
periode mee te lopen.
Een programma duurt een dagdeel. De leerlingen leren het gebouw, de vakdocenten en mbostudenten kennen, proeven de sfeer, zijn actief bezig en kunnen vragen stellen. Zij krijgen op deze
manier een beter beeld van de opleiding en de beroepssector.
Uw kind kan zich oriënteren en inschrijven voor een meeloopdag via de website van de Lerende
Regio Arnhem (www.lerenderegioarnhem.nl). Klik hierbij op de knop Leerlingen -> Meeloopdagen
leerjaar 3. Via deze knop wordt uw kind doorgelinkt naar de gewenste opleiding of mbo-school.
Op deze website kunt u en uw kind het aanbod van alle mbo-opleidingen in de regio bestuderen.
Meer informatie kan ingewonnen worden onder de knop Leerlingen in de balk ( Kies MBO, SBB,
overzicht Open dagen).
Uw zoon/dochter kan zich voor maximaal twee programma’s inschrijven.
Bij sommige mbo-opleidingen zijn de plaatsingsmogelijkheden beperkt en kan helaas niet altijd
voldaan worden aan de wens van uw kind. Vroegtijdig verdiepen in de opleidingen en op tijd
inschrijven is het advies.

Vanaf maandag 27 januari a.s. start de inschrijving. De uiterlijke inschrijfdatum is zondag 16 februari
a.s. Het aanmeldprogramma van de LRA is na deze datum niet meer geactiveerd. Na de aanmelding
verstuurt het mbo tijdig een persoonlijke uitnodiging via de mail met informatie zoals
routebeschrijving, benodigdheden, gekozen programma, de datum en tijd. Ook bij afwijzing vanwege
overschrijving van het aanbod krijgt uw kind ter bevestiging een e-mail. Het mbo probeert dan een
alternatief aan te bieden in een andere periode.
Let op: het volgen van meeloopdagen is niet mogelijk op donderdag 5 maart i.v.m. het
beroepenfeest (Betuwe on Stage) en tijdens de toetsweek (13 t/m 20 maart).
De mbo-scholen verwachten dat uw kind goed voorbereid op bezoek komt. Wij stellen het zeer op
prijs als u uw zoon/dochter ondersteunt in het door velen als moeilijk ervaren proces tot het maken
van een juiste schoolkeuze. U kunt bijvoorbeeld meekijken met de voorbereidende opdracht die in
Keuzeweb voor de leerlingen klaar staat.
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, wilt u dan s.v.p. contact
opnemen met onze decaan mevr. Doeze Jager; m.doezejager@citadelcollege.nl
Met vriendelijke groet,

Dhr. R. van Kesteren
Afdelingsleider vmbo-t bovenbouw
Citadel College

