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DÉ SCHOOL OM HET BESTE
     UIT JEZELF TE HALEN!

BODI VAN BIEZEN

JENNA VAN DER WILT

Proeflessen
23 oktober 2019: techniek en sport

13 november 2019: sport en ondernemerschap
18 december 2019: ondernemerschap en talen

15 januari 2020: talen en cultuur
12 februari 2020: cultuur en techniek

Speeddatemiddagen
4 december 2019 en 29 januari 2020 

15.30 uur tot 17.00 uur

Open dag
18 januari 2020

10.00 uur tot 13.00 uur

Aanmelddagen
3 maart en 4 maart 2020

16.00 uur tot 19.30 uur



Wat zijn proeflessen?
In de maanden oktober, november, december, januari en februari kun je als 
leerling proeflessen komen volgen bij ons op school. Dat betekent dat je 
kennis gaat maken met de verschillende leerroutes (zie voorzijde) die we op 
het Markland College Zevenbergen aanbieden. Uitleg over de verschillende 
leerroutes vind je op de website van de school.

Wat houden de speeddatemiddagen in?
Tijdens de speeddatemiddagen kom je met je ouder(s)/verzorger(s) naar het 
Markland College Zevenbergen. Van 15.30 uur tot 17.00 uur is er zowel een 
programma voor jou als voor je ouder(s)/verzorger(s). Bij binnenkomst gaan je 
ouder(s) de aula in en kun jij tijdens de speeddate in lokalen zowel docenten als 
huidige leerlingen het hemd van het lijf vragen over de leerroutes.

Wat is een open dag?
De open dag is bedoeld om de sfeer en de cultuur van de school te proeven... 
Je ziet het Markland College Zevenbergen nagenoeg volledig ‘in bedrijf’. 
De lokalen zijn per vak ingericht en je kunt kijken wat er, naast de leerroutes, 
allemaal per vak te halen valt. Ook deze dag kun je weer aan docenten en 
leerlingen vragen stellen over allerlei zaken van de school.

Hoe schrijf ik mij in voor de proeflessen en speeddatemiddagen?
Voor zowel de proeflessen als de speeddatemiddagen moet je jezelf inschrijven. 
Het volledige inschrijfformulier hiervoor is te vinden op de website van het 
Markland College Zevenbergen. Inschrijven kan vanaf 13 september. 
Bekijk samen met je ouder(s) de mogelijkheden van te volgen activiteiten. 
Scan hiervoor de onderstaande QR-code of ga naar www.markland.nl. 
Kies dan voor het Markland College Zevenbergen en kijk vervolgens in de 
menubalk onder het kopje ‘groep 7 en 8’ en klik dan op ‘Inschrijving proeflessen 
en speeddatemiddagen’.

...EN WAT IS JÓUW DROOM?


