Nieuwsbrief december 2016- decanaat
LOB Activiteiten afgelopen periode (bovenbouw)
In de afgelopen weken zijn alle klassen begonnen met het LOB-boek in de mpc-uren. Daarin werken
leerlingen aan opdrachten die hen kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze. Daarnaast zijn
er verschillende gesprekken geweest met de decanen, om hen verder te helpen in het keuzeproces.
Mocht uw zoon/dochter er nog niet uit zijn en graag een gesprek willen met de decaan; dit kan nog
steeds. Voor een afspraak kunnen zij langskomen of mailen naar decanaat@gomaruscollege.nl
Leerlingen hebben weer fanatiek open dagen bezocht in de afgelopen weken. Ook hebben de
decanen enkele voorlichting georganiseerd, waar enthousiast gebruik van werd gemaakt.
In november was er de beroepenvoorlichting en in december heeft de studentenvoorlichting weer
plaatsgevonden en zijn er 50 leerlingen wezen proefstuderen aan de VIAA in Zwolle.
Klas 3
De afgelopen periode zijn ook de leerlingen van klas 3 begonnen met de LOB module. Ze zijn o.a.
bezig geweest met de verschillende profielen en de kwaliteiten van hunzelf.
De komende periode gaan ze hier mee door en zijn er nog activiteiten om te oriënteren op de
verschillende profielen. In januari is de voorlichtingsdag op de bovenbouw. De leerlingen gaan
kennismaken met de verschillende vakken. Begin februari staat check the bizz op het programma.
Tijdens een ochtend bezoeken de leerlingen twee bedrijven.
Informatie over bovenstaande activiteiten zal per mail toegestuurd worden.
Havo 4 – Hanze Xperience (herinnering)
9 februari, van 8.30-12.00 vindt de Hanze Xperience weer plaats. Alle havo 4-leerlingen zijn verplicht
hieraan deel te nemen. Op deze ochtend volgen de leerlingen 2 workshops naar keuze over een hboopleiding of een algemeen onderwerp. We volgen deze dag samen met enkele andere scholen, wat
betekend dat het mogelijk is dat workshops snel vol zitten. Opgave kan vanaf vandaag, dus motiveer
uw zoon/dochter om zich snel aan te melden! Opgave en meer informatie; hanze.nl/hanzexperience
Overzicht van activiteiten in de komende maanden:
December
14 Eén dag student (technische) Wiskunde RUG
15 Eén dag student Life Science & Technology RUG
15 Eén dag student Biologie RUG
22 Plusdag Gomarus College (examenklassen)
Januari
25 Open dag Viaa 15.00-20.00
26 3e klas voorlichtingsdag bovenbouw
27 Open dag Windesheim

Hartelijke groet,
Mw. R. van der Velde, Mw. E.S.R. Bouwman, Mw. L. Doorn,
decanen

