
Uitnodiging voor scholenmarkt VSO cluster 4

Mocht u informatie willen over hoe u kunt aanmelden bij één van
onze scholen, dan kunt op de volgende manier contact met ons
opnemen

Voor een school van Horizon:

- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  tussen 9.00 en 17.00 uur

- Telefoon  0800-4567899 (optie 4)

- Email: ozo.onderwijs@horizon.eu

Voor een school van Yulius:

- Op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur

- Telefoon: 088-4051920

- Email: aanmelden@yuliusonderwijs.nl

Voor een school van BOOR – Het Passer College:

- Op maandag t/m donderdag
- Telefoon: 010-2094100 (optie 1)
- Email: Instroom@hetpassercollege.nl
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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Zit uw kind in groep 8 en/of gaat hij/zij volgend jaar naar het voortgezet
speciaal onderwijs? Dan heten we u en uw kind graag welkom op de
Scholenmarkt  VSO op woensdag 23 november 2022.

De verschillende locaties van BOOR, Horizon en het Discovery College,
Middeland College, Reijerwaard College en Heer Bokel College van Yulius
Onderwijs zullen zich presenteren, zodat u de overeenkomsten en
verschillen kunt zien.

De scholenmarkt vindt plaats op het volgende adres:

Horizon locatie Educatief Centrum
Schiemond 8
3029 NP Rotterdam

Programma:

Aanvang: 18.00 uur /  Einde: 20.00 uur

Deelname:

Deelname aan de scholenmarkt is dit jaar alleen mogelijk na aanmelding
via scholenmarktvso@gmail.com Aanmelden kan tot uiterlijk 16
november a.s.

Bij aanmelding geeft u het volgende door:
- De naam van uw kind, uw woongemeente, uw telefoonnummer

en uw emailadres;
- Het niveau van uw kind AGL/ Praktijkonderwijs, VMBO BB; KB; TL,

HAVO, VWO

Naast de fysieke scholenmarkt, wordt er ook een digitale scholenmarkt
voorbereid. Deze is vanaf woensdag 17 november beschikbaar. Hier zullen
de verschillende locatie van BOOR, Horizon en alle Yulius Onderwijs
locaties zich presenteren en vindt u meer informatie over de scholen in
het cluster 4 onderwijs. U kunt deze digitale scholenmarkt bezoeken, via
de volgende link: https://www.yulius.nl/scholenmarktcluster4/

In verband met de huidige Corona maatregelen/beperkingen willen we

uw aandacht voor de volgende uitgangspunten:

- Als de maatregelen ten aanzien van Corona worden aangescherpt,

zullen wij hierop anticiperen. U bent dan aangewezen op de

digitale scholenmarkt. U ontvangt hierover tijdig van ons bericht;

- Wij laten alleen bezoekers toe die zich hebben aangemeld.

Aanmelden is verplicht;

- We vragen u niet te komen als u Corona gerelateerde klachten

heeft;

- U ontsmet uw handen bij binnenkomst en indien gewenst is dit

vaker mogelijk;

- 1,5 meter afstand in acht te nemen van de andere bezoekers. Ook

vanwege de privacy van de gesprekken die plaatsvinden;

- De verplichte éénrichtings route aan te houden;

- Mondkapje is wenselijk

- De huidige uitgangspunten worden aangescherpt als de

omstandigheden daarom vragen.

We heten u daarnaast van harte welkom om een kopje koffie of thee te

drinken in de kantine.
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