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Geachte collega, 

Ook komend jaar bieden wij uw leerlingen onze proeflessen aan. 

Op de dag van de proeflessen is de school alleen open voor de kinderen die belangstelling hebben voor het 

programma van het Actief College. Wij willen ze een dagdeel, volgens een “gewoon” rooster, laten ervaren hoe het 

werkt op een school voor Voortgezet Onderwijs. De proeflessen vinden plaatst op dinsdag 26 januari 2021. 

De door de basisschool aangemelde leerlingen dienen vooraf een profiel te kiezen. Zij krijgen namelijk een persoonlijk 

rooster aangeboden per gekozen profiel. Dit wordt u tijdig via de mail toegestuurd. 

Leerlingen kunnen voor de proeflessen een keuze maken uit onderstaande profielen: 

 profiel Zorg & Welzijn; 

 profiel Economie & ondernemen;  

 profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE);  

 profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BW&I); 

 profiel Mobiliteit & Transport (MT).  

 

In de bijlage staat meer informatie over deze profielen. 

Wij verzoeken u op bijgevoegd schema aan te geven welke leerlingen belangstelling hebben voor het volgen van de 

proeflessen op het Actief College. 

U kunt ook een voorkeur aangeven voor de ochtend of middag. 

De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.  

Graag voor 16 december 2020 aanmelden. 

U dient voor eigen vervoer te zorgen. Bij de voordeur van het Actief College staan collega’s klaar om uw leerlingen op 

te vangen, dus begeleiding tijdens de proeflessen door u en/of ouders is niet nodig. Voor de volledigheid vermelden 

wij u nog dat de proeflessen georganiseerd zullen worden in onze nieuwe schoolgebouw. Het adres treft u hieronder.  

Polderlaan 5, 3261 ZA Oud-Beijerland 

Met vriendelijke groet, 

BOVO-groep 

 

Manja Roskam,  

Annemarie Wezenaar en  

Anne Koenraadt 
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