Nieuwsbrief van de VWO decaan (#2)
Beste VWO-leerling,
Dit schooljaar zal ik jullie via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden over allerlei wetenswaardigheden
rondom het studiekeuzeproces.
Met vriendelijke groet,
Dennis van Wieringen
Decaan VWO | Kamer 220
0252-436517 | d.v.wieringen@fioretti.nl
Aanwezig: ma, wo, do, vrij

Open dagen kalender
Oktober en november zijn traditioneel drukke maanden voor open dagen. Wil je weten wat er wanneer te bekijken
is? Op www.fioretti.dedecaan.net vind je in de blauwe balk links de ‘KeuzeKalender’.

Fixusopleidingen (VWO 6)
Een fixusopleiding is een opleiding waarvoor het aantal plaatsen kleiner is dan het aantal aanmeldingen. Voor zo’n
opleiding volgt een selectieprocedure. De deadline voor de aanmelding voor een fixusopleiding is 15 januari. Als je
wilt weten voor welke opleidingen dit geldt vindt je meer informatie op deze site.

8-plus regeling Geneeskunde en Biomedische wetenschappen in Leiden
De 8-plus regeling wordt aangepast voor toelating tot de bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische
wetenschappen aan de Universiteit Leiden: het 5-VWO cijfer voor het vak Engels telt komend jaar mee voor deze
regeling voor selectie en plaatsing in 2019. Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden
kennen een gelimiteerd aantal plekken. De opleidingen hanteren voor de selectie de BMAT-toets. Via de 8-plus
regeling kan een aanstaande student direct een rangnummer ontvangen, die leidt tot een bewijs van toelating. De 8plus regeling geldt wanneer het 5-VWO gemiddelde hoger of gelijk is aan een 8 voor de vakken: biologie, scheikunde,
natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en voor komend jaar ook het vak: Engels. Wanneer een student gebruik
kan maken van de 8-plus regeling hoeft deze niet deel te nemen aan de BMAT-toets. (meer lezen? Bekijk de
nieuwsbrief van de Universiteit Leiden)

Luchtverkeersleider open dag
Heb je belangstelling voor het beroep luchtverkeersleider-, en wil je meer weten over de selectie en opleiding? Kom
dan eens naar een voorlichting bij Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol! Een aantal luchtverkeersleiders
vertelt je daar alles over het werk, de opleiding, de selectie en de werkplek van luchtverkeersleiders en je krijgt een
kijkje op de operationele werkvloer.
(meer info? https://www.lvnl.nl/werken-bij-lvnl/voorlichtingen)

SKIA (VWO 5 en VWO 6)

Op dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018 worden de jaarlijkse Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) bij
Hogeschool Inholland Haarlem georganiseerd. Tijdens deze voorlichtingsavonden verzorgen meer dan 100 HBO en
WO opleidingen presentaties voor havo en vwo leerlingen. Ook is er een speciale oudervoorlichting voor hun
ouders/verzorgers.
Deze avond vindt plaats bij Hogeschool Inholland Haarlem, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem.
De informatie wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de vervolgopleidingen zelf. Deelname aan één van deze
avonden als voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding is zéér belangrijk en daarom voor alle VWO 5
leerlingen verplicht.
Elke avond zijn er vijf voorlichtingsrondes van 35 minuten. De eerste ronde start om 18:30 uur, de laatste ronde
eindigt om 22:05 uur.
De inschrijving start vandaag. Wees er op tijd bij want voor alle rondes geldt vol = vol.
Meer informatie over de inschrijfprocedure vind je in de bijlage en/of op www.skiahaarlem.nl

Beroepenmarkt

Ieder jaar organiseren we een beroepenmarkt op het Fioretti. Dit jaar is dat op donderdagavond 8 november.
Tijdens deze avond komen tal van ouders vertellen over hun baan, opleiding, arbeidsomstandigheden. Deze
praktijkverhalen kunnen je wellicht helpen bij het proces van je studiekeuze. Deze avond is verplicht voor VWO 5 en
optioneel voor VWO 4 en VWO 6. Nadere informatie over de beroepen en inschrijfprocedure volgt nog.
We zoeken nog enthousiaste ouders die een presentatie over hun beroep willen geven. Meer informatie en reacties:
BTM@fioretti.nl

Vrij voor open dagen/meeloopdagen/proefstuderen?
Als je een open dag wilt bezoeken of wilt proefstuderen heb je daarvoor toestemming nodig. Heb je dit niet en ben
je toch afwezig dan heet dit spijbelen. Vrij vragen doe je alsvolgt:





Stuur uiterlijk een week van tevoren een mail naar WGN@fioretti.nl o.v.v. ‘vrij open dag’
Noteer in je mail de datum van je bezoek, de instelling (bijvoorbeeld ‘TU Delft’) en de opleiding (bijvoorbeeld
‘Civiele Techniek’)
Binnen twee dagen hoor je op je toestemming hebt in de vorm van een mail.
De opdracht ‘Open Dag’ in ‘Keuzeweb’ in www.fioretti.dedecaan.net. Dit doe je ter voorbereiding en is
tevens je verslag.

