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Maastricht, 8 februari 2018.
Beste leerling,
Enige tijd geleden heb je je (evt. samen met één van je ouders) ingeschreven voor de
gezamenlijke beroepenavond van donderdag 22 februari 2018.
De avond begint om 19.00 uur en is ingedeeld in twee rondes:
1e ronde
19.00 – 19.45 uur
2e ronde
20.00 – 20.45 uur
We rekenen op je aanwezigheid en zorg dat je op tijd bent!
Mocht je onverhoopt om dringende redenen niet aanwezig kunnen zijn, dien je je netjes af te
melden via beroepenavond@sint-maartenscollege.nl
ADRES:

Bernard Lievegoedschool, Nijverheidsweg 25 , 6227 AL Maastricht.

PARKEREN: De parkeergelegenheid dichtbij de school is beperkt. We raden u sterk aan
om indien mogelijk met de fiets te komen of samen te rijden. Mocht dit niet
mogelijk zijn, kom dan ruim op tijd! Er is vrij parkeren in omliggende straten.
NB. Het is niet toegestaan de parkeerplaats van de Praxis of de
parkeerplaats van Van der Valk te gebruiken.
INDELING

Informatie over de groepen waarin je bent ingedeeld kun je vinden op www.sintmaartenscollege.nl , www.portamosana.dedecaan.net , www.stellamariscollege.nl,
www.bonnefantencollege.nl of www.blvs.nl.
NB.
De indeling van de groepen en de lokalen kan vanwege (onverhoopte)
afmeldingen nog veranderen, dus check vooraf nog even of er voor jou geen
wijzigingen zijn!! Het is heel belangrijk dat je naar de voorlichting gaat waar
je bent ingedeeld. Vragen of opmerkingen kun je mailen naar:
beroepenavond@sint-maartenscollege.nl

TOT SLOT

De beroepenvoorlichters kunnen op veel vragen antwoord geven, maar niet op
specifieke vragen over opleidingen, vakken en profielen. Wel kunnen ze over
hun eigen studie-ervaring vertellen.
Voor opleidingsmogelijkheden en profieleisen kun je informatie vinden op de
eerder genoemde sites van de scholen. Deze informatie hangt per beroep ook
nog op de deur van het lokaal. Mocht je meer vragen hebben over de
profielen/opleidingen, kun je altijd bij je decaan terecht.

We wensen je een prettige avond.
Vriendelijke groeten,
de schooldecanen van Maastrichtse en Meerssen
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