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Studiekeuzeavond

Kenmerk

E-mail

info@hyperionlyceum.vova.nl

Beste ouders én leerlingen van 5 en 6 VWO,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de studiekeuzeavond op maandag 11 november a.s.
Deze avond zal in het teken staan van de studiekeuze van uw zoon of dochter en we willen u
daarom graag samen uitnodigen. Wij vinden het erg leuk dat 14 oud-leerlingen die nu studeren
en/of een tussenjaar hebben toegezegd dat ze op deze avond aanwezig zullen zijn. De
studiekeuzeavond bestaat uit drie onderdelen. Iedereen kan deze drie onderdelen bezoeken. Het
programma wordt namelijk drie keer herhaald. Bij binnenkomst wordt de indeling
bekendgemaakt.

De indeling van de avond ziet er globaal als volgt uit:
19:15 uur
19:30 uur
20:05 uur
20:40 uur
21:15 uur
21:45 uur

Inloop met koffie/thee in de hal
Ronde 1 van de drie workshops
Ronde 2 van de drie workshops
Ronde 3 van de drie workshops
Gelegenheid tot het stellen van individuele vragen
Einde van de avond

De onderwerpen van de drie workshops zijn als volgt:
Workshop 1

Wat komt er kijken bij de studiekeuze? Door Machiel (in het auditorium).
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Workshop 2
Workshop 3

Het Hyperion Draait Door! Door Jessica met aan tafel een vijftal oud leerlingen.
(in onderwijsruimte 2)
Een ronde waarbij oud leerlingen aanwezig zullen zijn om vragen te stellen over
hun studie en hun traject. (Op de gang)

We hopen u op deze avond samen met uw zoon of dochter te ontmoeten om een mooie start te
maken aan het studiekeuzetraject.

Met vriendelijke groet,
Machiel Vegting, decaan leerjaar 5 & 6, m.vegting@vova.nl
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5&6 ,
i.nietzmanvanleeuwen@hyperionlyceum.vova.nl
Rosanne Kofman decaan leerjaar 3 & 4 , r.kofman@hyperionlyceum.vova.nl
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