
 

 

 

Amsterdam, 31 januari 2019 

Betreft: MBO voorlichtingscarrousel 12 februari 2019  

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Op 12 februari zal er een LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) activiteit plaatsvinden met als doel onze 
bovenbouw leerlingen nog verder voor te lichten over het MBO aanbod in en rondom Amsterdam. We 
doen dit in de vorm van een carrousel, waarin drie rondes van ongeveer 45 minuten op elkaar zullen 
volgen. De carrousel duurt van 08.45 uur tot 12.00 uur. Deze activiteit in verplicht voor alle derdejaars 
leerlingen. Voor vierdejaars leerlingen is de carrousel alleen verplicht als zij nog niet voldoende MBO open 
dagen hebben bezocht en/of zij zich nog niet hebben aangemeld bij een opleiding. Dit betekent dat 
vierdejaars leerlingen die al zijn geplaatst op een opleiding en/of leerlingen die al in de intake procedure 
zitten, niet hoeven deel te nemen aan de carrousel. De mentoren van de betreffende leerlingen zullen dit 
met hen communiceren.   

Tijdens de carrousel zullen verschillende MBO aanbieders dieper ingaan op de vorm en inhoud van een 
aantal opleidingen die zij aanbieden. Dit jaar zijn het ROC van Amsterdam (ROCvA), ROC TOP, het Hout en 
Meubileringscollege (HMC) en het Media College (Ma) present. Het ROCvA en ROC TOP zullen 
voorlichtingen in verschillende MBO sectoren verzorgen, terwijl het HMC en Ma algemene voorlichtingen 
geven over hun opleidingen. Op deze manier krijgt uw kind de keuze uit voorlichtingen over veel MBO 
richtingen.  

De leerlingen schrijven zich via Magister in voor één onderdeel in elk van de drie rondes, zodat er door 
elke leerling drie voorlichtingen bezocht worden. In de mentorles zal uw kind te horen krijgen uit welke 
voorlichtingen hij allemaal kan kiezen. Verder kunt u de inschrijving van uw kind inzien tot 8 februari om 
16.00 uur. Dit is het moment dat de inschrijving sluit en wij van elke leerling drie keuzes willen zien. De 
keuzes kunnen tot dat moment dus nog best wijzigen. Het inschrijven en inzien van de inschrijving 
verloopt via het leerling Magister account en niet via het ouder account. Bovendien is het niet mogelijk 
om via de Magister app in te schrijven, maar moet dit via de desktop versie via zaam.magister.net.  

Samenvattend:  

* Dinsdag 12 februari 2019 van 08.45 uur tot 12.00 uur op De Apollo.  
* Iedereen uit leerjaar 3 en 4 heeft vanaf 12.30 uur les volgens rooster.  
* Elke leerling kiest 1 onderdeel in elke ronde. Dit zijn er in totaal 3.  
* Inschrijfperiode loopt van 1 februari om 08.00 uur tot 8 februari om 16.00 uur.  
* Inschrijving verloopt via leerling Magister account.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen naar aanleiding van deze 
brief, dan kunt u die altijd stellen via k.hoogeweg@deapollo.nl of u kunt uw vraag richten aan de mentor 
van uw kind.  

Met vriendelijke groet,  

Kevin Hoogeweg  

LOB coördinator 


