
 
 

 

MEDEDELINGEN DECANAAT OUDERAVOND 4 VMBO 
(2 en 3 september 2015) 

 

 

Mededelingen i.v.m. vervolgopleidingen 

 

Procedure 

In november wordt er een eerste inventarisatie gehouden door de decaan over de 

mogelijke keuze van een vervolgopleiding.  

 

In januari is er een tweede inventarisatie; er worden gesprekken gevoerd met 

leerlingen die twijfelen over hun vervolgstudie en met leerlingen die nog geen idee 

hebben waar ze na 4-VMBO naar toe zullen gaan. 

 

Een derde inventarisatie ronde volgt in de maand maart. 

 

De leerlingen moeten zelf de aanmeldingsformulieren aanvragen, invullen en 

opsturen naar de vervolgopleiding. 

 

Er is een apart keuzetraject voor leerlingen die na 4-VMBO verder willen naar  

4-HAVO op het Groene Hart Lyceum. Deze leerlingen worden ingelicht over o.a.: 

testen, profielen, portfolio e.d. De decaan begeleidt dit traject. Aanmelding op 

locatie Lyceum gebeurt door de decaan. 

 

Belangrijk 

 Wanneer voor een toelating tot een vervolgopleiding een test moet worden 

gedaan (bijvoorbeeld: Sport en Bewegen/Grafisch Lyceum) is het aan te raden 

om voor de zekerheid een keus te maken voor een tweede vervolgopleiding en 

ook daar aan te melden. Deze aanmelding kan later altijd weer ongedaan 

worden gemaakt.  

 Als u plm. twee weken na aanmelding nog geen bevestiging heeft ontvangen, 

neem dan contact op met de vervolgopleiding. 

 Zorg ervoor dat de aanmelding(en) voor 1 april weg is (zijn)!!    

 

Overige aandachtspunten 

 Iedere vervolgopleiding verzorgt open dagen. Aankondigingen zijn te lezen op 

het informatiebord van de decaan. Het bezoek van een open dag is een 

verplicht onderdeel van het sectoronderzoek. 



 Wanneer een leerling een open dag bezoekt, probeert u dan als 

ouder(s)/verzorger(s) mee te gaan.  

 Veel informatie is te vinden op de websites van de diverse vervolgopleidingen.  

 De Groene hart site: www.ghl.dedecaan .net. 

 

Open dag ROC ID College   Open dagen ROC Leiden 

16 nov 2015    5 febr 2016 

1 febr 2016    6 febr 2016       


