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OMSCHRIJVING

Donderdag 30 augustus
Aanmeldmiddag
15.00 – 16.30 uur		
		

Leerlingen krijgen hulp bij het aanmelden
voor opleidingen die nog plek hebben
en antwoord op de (laatste) vragen.

Donderdag 20 september
Decanenbijeenkomst
14.00 – 16.00 uur		
		

Ook dit jaar organiseren wij een bijeenkomst waar we graag samen met u
kijken naar het komende jaar.

Donderdag 4 oktober
Studie Experience Zaandam
10.00 – 21.00 uur		
		

Het ROC van Amsterdam is aanwezig
op dit interactieve event voor
vmbo-leerlingen en mbo-studenten.

Dinsdag 16 oktober
16.00 - 20.00 uur

Try-Out Day (open dag)
op MBO College Hilversum

Vanaf november t/m mei
Meeloopdagen
		
		
		
		

De meeloopactiviteiten (bij diverse
opleidingen) helpen bij het maken van
de juiste beroepskeuze en bij het
ontdekken of een opleiding bij de leerling past. Meer info: rocva.nl/ikkiesmbo

Donderdag 1 november
Mentorenmiddag
		
		
		

U bent als decaan, mentor of docent
van harte uitgenodigd om een van onze
mbo-colleges en de opleidingen daar
te bezoeken.

Dinsdag 13 november
16.00 - 20.00 uur

Try-Out Day (open dag)
op onze mbo-colleges in Amsterdam,
Amstelveen en Hoofddorp

Zaterdag 17 november
10.00 - 15.00 uur

Try-Out Day (open dag)		
op MBO College Hilversum					

Maandag 19 t/m
Techniekdagen
Tijdens de Techniekdagen gaan 1e en
donderdag 22 november		
2e jaars vmbo-ers (kader en basis) aan
		
de slag met de minihuisjes. Als echte
		
tegelzetters, stratenmakers, installatie		
monteurs en elektriciens bouwen ze in
		
teamverband een huisje af. Op die
		
manier maken ze kennis met alle kanten
		
van techniek.

Donderdag 22 november
TECH Island
		
		
		
		
		
		

Op TECH Island maken 2e jaars leerlingen (vmbo en havo) kennis met
techniek. Onze studenten en docenten
verzorgen leerzame en interessante
workshops voor leerlingen zodat ze op
een interactieve manier kennismaken
met de wereld van techniek.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 november

Studiekeuzebeurs Midden
Het ROC van Amsterdam is op deze
Jaarbeurs Utrecht
beurs aanwezig om meer informatie te
		
geven over al onze opleidingen. Naast
		
scholen zijn er ook (leerwerk)bedrijven
		aanwezig.

2019
D AT U M

ACTIVITEIT

Donderdag 10 januari
Studie Experience Alkmaar
10.00 – 21.00 uur		
		
		

Zaterdag 26 januari
10.00 - 14.00 uur

Try-Out Day (open dag)
op onze mbo-colleges in Amsterdam,
Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum

Donderdag 14 maart
16.00 - 20.00 uur

Try-Out Day (open dag)
op onze mbo-colleges in Amsterdam,
Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum

OMSCHRIJVING

Het ROC van Amsterdam is aanwezig
op deze interactieve studiebeurs voor		
leerlingen uit het voortgezet onderwijs 		
en voor mbo-studenten.

Woensdag 20 t/m vrijdag 22 maart

Skills The Finals
De nationale finales van Skills Talents
RAI Amsterdam
en Skills Heroes zijn de vakwedstrijden
		
voor het vmbo en het mbo. Naast de
		
wedstrijden vindt er ook een uitgebreid
		
LOB-programma plaats voor vmbo		leerlingen.

Donderdag 23 mei
Aanmeldmiddag
15.00 - 16.30 uur		
		

Leerlingen krijgen hulp bij het aanmelden
voor opleidingen die nog plek hebben
en antwoord op de (laatste) vragen.

Donderdag 23 mei
Locatiecarrousel
13.00 - 15.00 uur		
		
		
		
		

De locatiecarrousel is voor 3e jaars
vmbo-leerlingen van alle niveaus. Het
geeft hen een unieke kans om kennis te
maken met een van de mbo-colleges
van het ROC van Amsterdam en de
opleidingen die er gegeven worden.

Uiteraard houd ik u gedurende het jaar op de hoogte
van onze activiteiten. Mocht u in de tussentijd vragen
hebben, neem dan gerust contact met mij op:

Wikash Chaitram

w.chaitram@rocva.nl
T 020 579 18 49
M 06 48 58 67 58

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven
van het laatste nieuws?
Meld u aan voor de
decanennieuwsbrief
op rocva.nl/decanen

rocva.nl

