Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4
van het Alfrinkcollege

Deurne, januari 2019
Kenmerk: E18.061/lht
Betreft: Scholen- en beroepenmarkt 2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op donderdag 17 januari 2019, wordt er vanuit IVO-Deurne een Scholen- en
Beroepenmarkt georganiseerd op het Hub van Doornecollege.
Het bezoeken van de markt is verplicht voor de leerlingen van leerjaar 2 en leerjaar 3 en
een verplicht onderdeel van het Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Wij nodigen u
van harte uit om samen met uw kind(eren) de markt te bezoeken. De leerlingen uit leerjaar
4 kunnen deze markt vrijblijvend bezoeken. Mochten zij nog geen vervolgopleiding in
gedachten hebben is het natuurlijk een mooie gelegenheid om informatie en gesprekken te
voeren. Bedrijven en opleidingen geven informatie aan leerlingen over de mogelijkheden van
een beroep en/of opleiding.
 De markt start voor tweedejaars leerlingen om 18.30 uur
 De derde- en vierdejaars leerlingen zijn welkom vanaf 19.30 uur.
Sluiting: 20.30 uur.
In de plaza van onze school kunt u samen met uw kind(eren) koffie, thee of fris drinken.
De decanen van Het Hub van Doornecollege, het Alfrinkcollege en Peellandcollege zijn in de
plaza aanwezig.
De leerlingen krijgen een boekje mee naar huis met informatie over de markt. Daarnaast
wordt het bezoek in leerjaar 2 voorbereid tijdens een les voorafgaande aan de markt.
De entreekaartjes worden via de mentor verstrekt, deze dienen als toegangsbewijs. U als
ouder(s) kunt zonder entreebewijs naar binnen.
Uw zoon/dochter krijgt ook een informatieboekje van de mentor mee. In het
informatieboekje staan opsomming van scholen en opleidingen die aanwezig zijn tijdens de
markt. De opleidingen zijn ingedeeld in interessegebieden. De interessegebieden zijn
herkenbaar aan een kleur. Elke kleur heeft een eigen plek in het gebouw.

Kleur-interessegebied
Techniek

Plaats in het gebouw
Begane grond,

Economische beroepen en dienstverlening

Begane grond,

Zorg en welzijn

Eerste verdieping,

Sport, beveiliging en geüniformeerde
beroepen

Eerste verdieping

Landbouw, dier, bloem, voeding, groene
leegomgeving

Eerste verdieping,

Media en vormgeven
Ambacht, Laboratorium en
gezondheidstechniek
Fashion en mode
Horeca, recreatie, vrije tijd, toerisme en
bakkerij

Begane grond
lokaal 170
Eerste verdieping,

Bijgaand een plattegrond van de begane grond en de eerste verdieping van het Hub van
Doornecollege.
Tevens willen wij u informeren over de mogelijke parkeerplaatsen rond onze school.
Auto’s graag parkeren op de volgende parkeerplaatsen:
 Sporthal De Peelhorst (St. Jozefstraat 70)
 Parkeerterrein SJVV (Vloeieindsedreef 14)
 Alfrinkcollege (Burg. Roefslaan 11)
Dringend verzoek om géén auto’s te parkeren op trottoirs of voor de opritten van onze
buurtbewoners.
Tot ziens op 17 januari aanstaande.
Mocht u nog vragen hebben, stuur een mail naar lht@ivo-deurne.nl.
Met vriendelijke groeten,
Maria van Lieshout
Decaan Alfrinkcollege

