Nieuwsbrief van de VWO decaan (#4)
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

Fixusopleidingen (VWO 6)
De deadline voor inschrijving voor een fixusopleiding is 15 januari. Wist je dat:
 je voor maximaal 2 opleidingen kunt inschrijven?
 je voor sommige opleidingen zoals geneeskunde maar op één
instelling mag inschrijven?
 je inschrijfpogingen ook meetellen voor eventuele inschrijvingen in de
toekomst?
Deze en meer informatie vind je op de site
https://www.studiekeuze123.nl/spelregels-bij-aanmelden
Heb je verder nog vragen, neem even contact op met mij.

Nieuw: decanenkast
Sinds december hebben we heuse Decanenkast voor onze kamer
geïnstalleerd. 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. Je mag folders etc… meenemen.

Honoursprogramma: Retorica en recht
Heb je interesse om beter te leren spreken en argumenteren, bijvoorbeeld omdat je rechten of criminlogie wilt gaan
studeren? De stichting Landmerk biedt een uitdagend honoursprogramma met o.a. college bij de Hoge Raad en het
Open Ministerie. Er zijn ex-Fiori die dit hebben gedaan en erg enthousiast waren. Meer informatie op
https://www.landmerk.nl/cursus/rrnlr of vraag je decaan.

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.

