
 

woensdag 17 en donderdag 18 januari 2018 
 

Aan de vo-scholen in de regio Haaglanden 

 

Beste schoolvertegenwoordiger, decaan, mentor, docent, 

 

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt: woensdag 17 en donderdag 18 januari 2018 is het weer 

Spots on Jobs! U bent met uw leerlingen én hun ouders van harte welkom om een bezoek te brengen 

aan de beurs. 

 

Spots on Jobs 2018 wordt wederom georganiseerd in zalencentrum Opera aan de Fruitweg, waar in 

drie grote zalen kennis gemaakt kan worden met beroepen en opleidingen in de regio Haaglanden.  

 

Op basis van evaluaties en wensen rond de organisatie van Spots on Jobs is besloten om de opzet  

van het bezoek aan de beurs te vernieuwen. 

 

Het tijdstip van de beurs verandert. Spots on Jobs is zowel op woensdag 17 als op donderdag 18 

januari van 13.00 tot 19.30 uur te bezoeken. 

 

Net als vorig jaar maakt de school de keuze om met leerjaar 2 of met leerjaar 3  Spots on Jobs te 

bezoeken.  

 

Leerjaar 2 / leerjaar 3  

 Zowel woensdag 17 als donderdag 18 januari tussen 13.00 en 16.00 uur worden tweede- en 

derdeklassers per school ontvangen. 

 

 De carrouselvorm vervalt: er is geen wissel meer na 20 minuten. Het staat leerlingen vrij om 

onder begeleiding van ouders en/of docenten de beurs te bezoeken en langer te blijven bij 

onderdelen die voor hen interessant zijn. 

Aanmelden leerjaar 2 en 3 

 Op eigen gelegenheid met school 

De school schrijft zich in met het aantal leerlingen en komt als groep met voldoende 

begeleiders op eigen gelegenheid voor de periode tussen 13.00 en 16.00 uur en kiest daarbij 

zelf de tijd van aankomst.  

 

 



 Busvervoer  

De school geeft aan gebruik te willen maken van busvervoer. De school schrijft zich in met 

het aantal leerlingen en voldoende begeleiders voor de periode tussen 13.00 en 16.00 uur. 

De kosten van het busvervoer zijn € 2,50 per leerling. We gaan uit van een bezoek van vijf 

kwartier. 

 

NB 1: Ouders van leerlingen van klas 2 en 3 zijn ook van harte welkom. We pleiten ervoor dat 

zoveel mogelijk scholen met ouders bij de ‘meet&greet-plek’ op de beurs afspreken, zodat 

leerlingen samen met een ouder de beurs kunnen bezoeken. 

 

NB 2: Komen uw leerlingen met hun ouders (leerjaar 2 en 3) op eigen gelegenheid en niet in 

groepsverband met school? Dan zijn zij op woensdag 17 en donderdag 18 januari 2018 

tussen 16.30 uur en 19.30 uur van harte welkom.  

Vanaf nu kunt u via deze link uw leerlingen aanmelden.  

Wanneer het maximale aantal leerlingen dat we tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen ontvangen bereikt 

is, krijgt u hierover bericht. Het is verstandig uw leerlingen tijdig aan te melden! 

Leerjaar 4 

 Leerlingen van leerjaar 4 zijn tussen 16.30 en 19.30 uur welkom, het liefst samen met hun 

ouders en niet in grote groepen zonder begeleiding.  

Aanmelden leerjaar 4 

 De leerling meldt zich individueel aan via deze link. De link wordt ook geplaatst op de 

website van Spots on Jobs, vermeld in de nieuwflits van Bekijkjetoekomstnu en via de 

website van Bekijkjetoekomstnu.  

 

 Spots on Jobs organiseert een ‘meet&greet-plek’ op de beurs, waar leerlingen, ouders en 

docenten elkaar kunnen ontmoeten en vervolgens uitwaaieren over de beurs.  

Ouders  

 Ouders van alle leerlingen zijn van harte welkom tijdens Spots on Jobs! 

Wat u kunt verwachten tijdens Spots: 

 Bedrijven vanuit veel branches zijn aanwezig op Sport on Jobs. Leerlingen en hun ouders 

gaan in gesprek over de vaardigheden die nodig zijn bij de verschillende beroepen. 

Leerlingen krijgen tijdens Spots on Jobs een Talentenpaspoort en worden uitgenodigd om via 

doe-opdrachtjes meer te weten te komen over de beroepen in de regio Haaglanden.  

 

 De mbo’s zijn gedurende de hele beurs aanwezig met een informatiestand en geven 

informatie over alle opleidingen. Ook zijn er loopbaanadviseurs en is er de mogelijkheid voor 

leerlingen van het vierde leerjaar om zich ter plekke aan te melden voor een mbo-opleiding. 

 

 

http://spotsonjobs.nl/aanmelden-scholen
http://spotsonjobs.nl/aanmelden-leerjaar-4


 Er worden extra activiteiten aangeboden rond de vaardigheid ‘netwerken’.  

 

 De opleidingenmarkt is de gehele beurs te bezoeken. 

 

 Er wordt op beide dagen voor alle aanwezigen gezorgd voor soep met broodjes. 

 

 Alle leerlingen van leerjaar 4 en hun ouders krijgen een aparte uitnodiging thuisgestuurd om 

Spots on Jobs te bezoeken op beide dagen tussen 16.30 en 19.30 uur.  

Wat verwachten wij van u: 

 Een goede voorbereiding en afronding op school. Het is van groot belang, dat alle 

leerlingen, ouders én begeleiders goed voorbereid worden op het bezoek aan Spots on Jobs. 

Het lesprogramma op school verdient alle aandacht, zowel voorafgaand aan als na afloop van 

de beurs. Wij verwachten van de docenten dat zij zorgvuldig kennisnemen van het 

lesprogramma en het geheel met de leerlingen behandelen. Het lesprogramma is vanaf half 

november te gebruiken. U moet hierbij denken aan vier lessen van 50 minuten per klas. 

 

 Een zorgvuldige communicatie naar ouders! Meld de activiteit Spots on Jobs in 

nieuwsbrieven, op ouderavonden, op de website van de school, de Facebookpagina van de 

school, enzovoort. 

In het decanenoverleg van 9 november a.s. wordt extra aandacht besteed aan Spots on Jobs en 

tussentijds wordt u per mail op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.  

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact op met Marie-Anne van der Toorn, 

m.vandertoorn@spirit4you.nl 

 

Hartelijke groet namens de werkgroep Spots on Jobs, 

 

Karina Baarda  

 


