
 

 

 

Aan : de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2. 
 
 
Betreft : Snuffeldag bij Landstede MBO. 

 
 
Putten,  februari 2018 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uw zoon / dochter zit inmiddels in leerjaar 2. Op woensdag 21 februari gaan we met alle leerlingen uit dit leerjaar 
naar Landstede in Harderwijk. Dit gebeurt in het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB).  
 
Op deze manier stimuleren we dat de leerlingen extra na gaan denken over de te kiezen vervolgopleiding.  
 
De leerlingen maken binnen Landstede kennis met een aantal sectoren. Ze kunnen kiezen uit:  
 oriëntatietocht A, die bestaat uit de sectoren Economie, ICT, Techniek en Sport 
 oriëntatietocht B, die bestaat uit de sectoren Gezond & Wel, Onderwijs & Opvoeding,  

Vormgeving & Entertainment, Vrij & Gastvrij en Sport (omdat sport meestal populair is, is deze in beide 
keuzes vertegenwoordigd) 
 

Tijdens de mentorles zal de mentor aandacht besteden aan de keuzemogelijkheden en de leerlingen een keuze 
laten maken. U als ouder kunt daar natuurlijk ook een rol in spelen. De groepen moeten ongeveer even groot zijn, 
dus we kunnen niet garanderen dat iedereen de gewenste keuze kan volgen.   
 
Tijden / vervoer 

We reizen met de leerlingen per bus (gereserveerde touringcar) naar en van Harderwijk. De leerlingen dienen op 
21 februari om 08.00 uur op school te zijn, na de dagopening vertrekken we naar Harderwijk. De snuffeldag 

duurt van 8.45 tot 12.00 uur. Na afloop van het programma gaan we gezamenlijk per bus weer naar school. Na 
de middagpauze volgen de leerlingen weer het reguliere lesrooster. 
 
Kosten 

Voor u als ouder / verzorger zijn aan deze dag geen kosten verbonden.  
 
Deelname verplicht 

Voor alle leerlingen uit klas 2 is deze informatieochtend verplicht.  
 
Ziekmelden 

Leerlingen die op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgen de gewone wijze van ziekmelden, nl. via de website.  
 
Eigen risico 

School is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de leerling. 

Heeft u vragen na het lezen van deze brief, stuurt u dan een mail naar de heer M. van Wiggen, decaan en 
organiserend docent. Dit kan via het volgende mailadres: wnm@groevenbeek.nl  
 
 
 
Wij kijken uit naar een gezellige en leerzame ochtend! 
 

 

Met vriendelijke groet,  

G.H. van den Pol - Schipper, teamleider onderbouw 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 
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