
 
  

 
                          

 
 

 
 

 
Aan de ouders / verzorgers 
van de leerlingen van de 3e en/of 4e klas 
  
 
UCN 18/19 099 
Zaandam, december 2018 
 
 
Betreft: scholen- en beroepenmarkt 
 
 
Geachte mevrouw, meneer 
 
Tijdens hun VMBO-opleiding oriënteren onze leerlingen zich op hun vervolgstudie in het MBO of HAVO. 
Eén van de activiteiten bij deze oriëntatie is het bezoek aan de “Scholen- en Beroepenmarkt”.  
Dit jaar vindt de markt plaats op donderdagavond 31 januari 2019. 
 
De Scholen- en Beroepenmarkt vindt plaats in het gebouw van het Trias VMBO te Krommenie.  
Er zijn talrijke voorlichters van opleidingen in het MBO en HAVO die presentaties zullen geven in een 
lokaal of u persoonlijk te woord staan op de infomarkt. 
 
Voor deze avond kunt u zich digitaal aanmelden.  
U gaat hiervoor naar onze website: http://www.vmbozaanstad.nl 
 
Om de organisatie voor deze avond op tijd in orde te krijgen, verzoeken wij  u om uw aanmelding vóór  
11 januari 2019 via de website in te voeren.  
U krijgt per mail een bevestiging van uw inschrijving. Deze mail is een voorlopige bevestiging.  
Een week voor aanvang van de scholenmarkt krijgt u een definitieve bevestiging. De definitieve 
bevestiging is tevens uw toegangsbewijs. Neem deze bevestiging mee, het is uw “routeboekje” voor de 
avond en er zal om gevraagd worden bij uw binnenkomst. 
 
 
Tevens vestigen wij uw aandacht op de volgende belangrijke zaken: 
 
* De Scholen- en Beroepenmarkt zal worden gehouden op 31 januari 2019 tussen 19.00 tot 21.30 

uur in het schoolgebouw van het Trias VMBO, Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie. 
* In het overzicht op de website staan de opleidingen waarover voorlichting gegeven wordt. Mits niet 

reeds volgeboekt, kunt u zelf een tijdsvoorkeur invoeren. 
* Let u er a.u.b. op of uw zoon/dochter voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden.  

- De basisberoepsgerichte leerweg geeft instroomrecht naar de opleidingen op niveau 2. 
- De kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen geven instroomrecht naar de opleidingen op 

niveau 3 en niveau 4 in het MBO.  
 - De theoretische leerweg geeft instroomrecht op de HAVO, mits het gemiddelde cijfer een 6,8 is.  
* Wij raden u aan met het openbaar vervoer naar de Scholen- en Beroepenmarkt te komen. Het 

Trias VMBO heeft deze avond geen parkeerfaciliteiten. In de omgeving van de school is het aantal 
parkeerplaatsen zeer beperkt.  

 Houdt u hiermee rekening bij uw tijdsplanning!! 
 
Heeft u vragen, neem dan contact op met de decaan van de school waar uw kind op zit. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De decanen van de VMBO scholen in Zaanstad 

http://www.vmbozaanstad.nl/
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