Nieuwsbrief van de VWO decaan (#3)
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

Nieuw: decanenkast
Sinds twee weken hebben we een heuse Decanenkast voor onze kamer
geinstalleerd. In deze kast heeft iedere afdeling ruimte voor folders,
inschrijfformulieren en posters. Loop eens langs om te zien of er ook iets voor
jou bijzit!

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.

Podcast over studiekeuze
Meromorf Press, een micro-uitgeverij, is een podcastreeks begonnen waarin
wetenschappers worden
geïnterviewd. In de derde aflevering wordt Dr. Maaike van der Vleuten, socioloog, geïnterviewd over
haar proefschrift, dat gaat over factoren die studiekeuze van jongens en meisjes op verschillende
wijze beïnvloeden. Deze podcast is gratis te beluisteren via deze link.

SKIA (VWO 5 en VWO 6)

Op dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018 werden de jaarlijkse Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) bij
Hogeschool Inholland Haarlem georganiseerd. Jullie zijn in grote getale gekomen om presentaties van meerdere
opleidingen te bekijken. Via de evaluatie gaven 73 leerlingen het gemiddelde cijfer 6,75. Dank voor de feedback. We
zullen de opmerkingen zeker meegeven voor de organisatie van volgend jaar.

Beroepenmarkt

Op donderdagavond 8 november organiseerden we de beroepenmarkt. Tijdens deze avond vertelden tal van ouders
over hun baan, opleiding, arbeidsomstandigheden. De avond was een groot succes en de presentatoren waren te
spreken over jullie deelname!

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.

