POVO

Overlegorgaan Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
(in de gemeenten: Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk)

Uitnodiging voor de ouders voor informatieavond Voortgezet Onderwijs

Waalwijk, oktober 2020
Aan:

de ouders van de schoolverlaters van alle basisscholen

Geachte ouders,
Hierbij nodigen wij u en uw kind van harte uit voor een digitale informatieavond, waarop
u informatie kunt krijgen over de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio.
Vanwege de coronacrisis is het fysieke contact ingeperkt. Grote groepen mensen
worden door de maatregelen van de regering niet meer op één locatie toegelaten.
Daarom hebben de bestuurders van de v.o.-scholen in Waalwijk en omgeving besloten
om fysieke voorlichtingsactiviteiten van het v.o. voor onbepaalde tijd af te gelasten. Om
u toch in staat te stellen zich te oriënteren op de verschillende scholen staat uiterlijk
vanaf 9 november op de website van iedere VO-school een vervangende digitale
presentatie.
Verder bieden wij u de mogelijkheid om een informatiebijeenkomst van de VO-scholen
op afstand bij te wonen via MS Teams op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 november.
De indeling van de avonden is als volgt:
• 19.00 - 19.45 uur
1e informatieve ronde
• 20.00 - 20.45 uur
2e informatieve ronde
Via de onderstaande link kunt u zich inschrijven voor deze avonden. Op iedere avond
vinden twee ronden plaats. U kunt zelf bepalen op welke avonden en aan welke ronde u
deelneemt. Niet alle scholen zijn op alle 6 avonden bereikbaar. Door op de naam van
een school te klikken en vervolgens op de gewenste datum ziet u de mogelijkheden. Als
u zich heeft ingeschreven krijgt u ter bevestiging een e-mail.
Let op: Voor MET Praktijkonderwijs, Waalwijk kunt u zich niet inschrijven. Wij verzoeken
u een persoonlijke afspraak te maken.
Deze brief, de betreffende link en informatie van en over alle scholen vindt u ook op
www.overlegpovo.nl
Om u aan te melden gebruikt u de volgende link:

https://bit.ly/34uRr93

Wij wensen u een plezierige en verhelderende avond toe.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van P.O.V.O.
J. Uijl
Bijlage: overzicht van VO-scholen

Overzicht van VO-scholen in de POVO-regio
Op deze avonden kunt u van de volgende scholen voor Voortgezet Onderwijs
informatie krijgen:
•

Curio Prinsentuin Andel VMBO basis, kader en gemengde leerweg+ inclusief extra
ondersteuning, Andel

•

MET Praktijkonderwijs, Waalwijk (Praktijkonderwijs op maat met schakelmogelijkheid
naar VMBO en met Entree-opleiding MBO-1)

•

Dr. Mollercollege (havo, atheneum, gymnasium, TTO-havo, TTO-vwo), Waalwijk

•

Van Haestrechtcollege Tweejarige brugperiode met dakpanklassen vmbo basis/kader,
vmbo kader/gemengd-theoretisch en vmbo t/havo. Extra ondersteuning. Leren door te
doen (ook bij theorievakken), sportklas, artclass, Van Haestech en dansklas, Kaatsheuvel

•

SG de Overlaat mavo + havo doorstroomprogramma, alle leerwegen van het VMBO + 7
profielen, combinaties/dakpanklassen, nieuw onderwijsmodel met Keuzewerktijd
(opstarten met mentor en/of verdieping/extra uitleg, diploma op hoger niveau, Cambridge
Engels, Talentontwikkeling: Sports academy, Arts academy, Tech academy, Business
academy, Food academy, Waalwijk

•

Walewyc-mavo, VMBO G/T met mavo/havo brugklas en een 3-jarige havo/mavo
brugperiode (de Olympiaklas), begeleidingsmoment aan de start van de dag voor
vakondersteuning en/of coaching, breed vakkenpakketkeuze, Walewyc-uur met o.a ICT,
vrij lezen, loopbaanoriëntatie, Toplife en de sport- en kunstklassen, Waalwijk.

•

Willem van Oranje College mavo, mavo-havo, havo (met naar keuze Cambridge
Engels), atheneum en gymnasium met Cambridge Engels. Op alle afdelingen
keuzeprogramma’s. Ook voor alle afdelingen Tickets4talent: de ticket Sport, de ticket IT
en de ticket muziek en podiumkunsten, Waalwijk

•

Willem van Oranje College VMBO B/K (Techniek en Zorg&Welzijn), VMBO K/mavo,
mavo, havo 1 t/m 3, atheneum 1 en 2, inclusief extra ondersteuning, Wijk en Aalburg

•

d’Oultremontcollege mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo (atheneum en gymnasium) met
voor alle leerlingen Art, Design & Media, Cambridge Engels en Onderzoek & Ontwerpen
(Bèta Challenge Program/Technasium), Drunen

