Samen kennismaken!
vmbo b/k vmbo-t havo vwo

Welkom
Zit je in groep 8, dan sta je
voor een belangrijke
keuze in je leven. Volgend
jaar maak je de stap naar
een nieuwe school. In een
periode waarin we allen
op afstand moeten
blijven, willen we met jou
en jouw ouders toch graag
dichtbij in onze school
kennismaken. Daarvoor
bieden we tal van opties.
In dit programmaboekje
lees je alle manieren om
elkaar te ontmoeten. We
horen en/of zien je graag
tijdens een van onze
kennismakingsdagen.

online
Minilessen Informatieavond
15.00u – 17.00u

Proef de sfeer en kom een
middagje (online)
meedraaien op onze school
tijdens onze minilessen!
Alle groep 8-leerlingen zijn
welkom om een kijkje te
nemen.

schrijf je in:
3 februari
11 februari

www.citadelcollege.nl

14, 18, 19, 20 januari

Online Avond
19.00u – 21.00u
Voor ouders en leerlingen
bieden we de mogelijkheid om
in de avond met ons kennis te
maken. Dat kan op de
volgende manieren:
mail met een docent
Stel je vraag per mail. Er zit
een panel klaar om je te
helpen.
bel met de hulplijn
Misschien vind je het fijner om
even te bellen. Via onze
hullplijn staan wij telefonisch
klaar voor al je vragen.
in beeld bij ons
Van 19.00u – 20.00u
kun je live een online
presentatie bijwonen.
Tijdens deze
presentatie kun je via
de chat vragen stellen
die ter plekke
beantwoord zullen
worden.

6 februari Open Dag Online
Doe mee met een van onze online workshops!
Hieronder een greep uit ons aanbod:

KUNST: onze kunstdocenten leren je graag de eerste kneepjes van
het vak. In een kleine groep ga je online onder begeleiding van een van
onze kunstdocenten leren een zelfporttret te maken.

NATUUR: onze natuurdocenten houden van experimenten.

Schrijf je in voor leerzame online
cursussen van onze docenten

In een klein groepje ga je online spannende experimenten doen.

WERELD: onze maatschappijdocenten houden van mysteries.

30 min

Ga mee naar de oudheid of pak je tas en ga online mee tijdens onze wereldreis.

ECONOMIE: altijd al je eigen bedrijfje willen starten? Onze economen leren je online hoe je je
eigen bedrijf start en wie weet ben jij binnenkort directeur van jouw eigen bedrijf.

SPORT: bewegen is belangrijk in deze periode van thuisblijven. Onze sportdocenten geven een
inspannende sportclinic. Sportschoenen aan en zweten maar!

LUMEN/ONDERWEG: bij Lumen en Onderwerg staat jouw wens centraal.
Jouw vragen, jouw verlangen, jouw onderzoek, jouw manier van leren.
En wij helpen je daarbij. Ga met onze coaches
van Lumen op zoek naar jouw hartsvraag.

Open Dag
zijn wij van
09.00u – 15.00u
ook telefonisch, per mail
en via de chat bereikbaar.

.

Inschrijven voor de workshops
kan vanaf januari!
Ga naar:
www.citadelcollege.nl

Tijdens de

Beleef
Citadel
op elk moment van de dag
Een goede keuze maken kost tijd.
Bekijk op je gemak ons online aanbod en
beleef de sfeer van het Citadel College.


Vlieg mee met een DRONE door
onze school.



Bekijk de





3D-TOUR door

ons schoolgebouw
Klik op een van de vele FILMPJES
van onze leerlingen en docenten en
beluister hun persoonlijke verhalen.
Bekijk de VEELGESTELDE VRAGEN en
vindt het antwoord op jouw vraag.

www.citadelcollege.nl

