
 

‘s-Gravenzande, 16 november 2020 

 

 

Geachte ouders, 

 

In deze mail twee onderwerpen. 

 
1. Doorstroomformulier 
2. Online voorlichtingssessies MBO 

 

Het doorstroomformulier 

De examenkandidaten gaan in de komende maanden beslissen welke vervolgopleiding er gevolgd 

gaat worden. De aanmeldingen kunnen vanaf nu al gedaan worden, maar moeten uiterlijk vóór 1 april 

afgerond zijn. Als de aanmelding gedaan is, zal de nieuwe opleiding een doorstroomformulier vragen. 

Dit is een digitaal formulier wat ingevuld wordt door de mentor. In de bijlage vindt u een voorbeeld 

van een doorstroomformulier. Er wordt toestemming gevraagd om het formulier door te sturen aan 

het MBO. Wij vragen u, als er bezwaren zijn, vóór 7 december de mentor een mail te sturen en het 

bezwaar kenbaar te maken. Na deze datum zullen alle formulieren verstuurd worden.  

 

Online voorlichtingssessies MBO 

Het MBO is actief om aandacht te vragen voor hun opleidingen. Via de mail ontvangen wij digitale 

uitnodigingen om voorlichtingssessies bij te wonen. U zult de komende weken vaker dan gebruikelijk 

mails ontvangen over het MBO. Samen met uw zoon of dochter kunt u dan bepalen of er interesse is 

om meer informatie te krijgen over de opleidingen. 

 

Op woensdag 25 november bieden ROC Mondriaan en Hout en Meubileringscollege een 

voorlichtingssessies aan. Om de voorlichting bij te wonen kunt u de link aanklikken en via Microsoft 

Teams de sessies volgen. Let op, sommige voorlichtingssessies zijn op hetzelfde tijdstip. 

 

Het schema ziet er als volgt uit: 

 

18:30 uur tot 19:00 uur ROC Mondriaan Welzijn 
Microsoft Teams-vergadering  
Neem deel via uw computer of mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

 

19:15 uur tot 19:45 uur ROC Mondriaan Haarverzorging en Schoonheidsverzorging 
Microsoft Teams-vergadering  
Neem deel via uw computer of mobiele app  

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

*Zie vervolg op volgende pagina* 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZWU3N2MwYjctYjRlYS00OTJmLThiMDQtZmE5Yjk1ZDU1NzFj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b3f1b7b8-2918-4c5d-8d58-7c3241c605d4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d23ee315-437e-43f0-b972-ce194eacf4af%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=27acdabd-4ad5-4bdc-b098-61c9a6444344&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg2MDRkNTctY2I1ZC00OGM2LTk1ZjgtZTkzMDc1NzUwMDdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3f1b7b8-2918-4c5d-8d58-7c3241c605d4%22%2c%22Oid%22%3a%224fe862bc-e551-4fa0-9cfc-2aa6a9e288ae%22%7d


 

 

 

 

 

19:15 uur tot 19:45 uur ROC Mondriaan International Hotel& Management School 

Microsoft Teams-vergadering  

Neem deel via uw computer of mobiele app  

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

 

20:00 uur tot 20:30 uur Hout- en meubileringscollege 
Microsoft Teams-vergadering  
Neem deel via uw computer of mobiele app 
Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering  

 

Kennismakingsweek Wellant MBO 23 t/m 27 november 

Check de site om aan te melden voor de voorlichtingen. 

www.wellantmbo.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

      

                     

Monique Schrier, Decaan/Docent LO 

Martijn van Reenen, Decaan/Docent maatschappijleer 

  

ISW Sweelincklaan 

Bezoekadres : Sweelincklaan 145, 2692 BA ‘s-Gravenzande 

T. 0174 - 44 14 00 

M. 06-14668171 

 

Website : www.sweelincklaan.isw.info     

       

  

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIxZDBmM2ItMjBmNS00YzRiLWE5YzAtNTEwYzhmZGRkM2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3f1b7b8-2918-4c5d-8d58-7c3241c605d4%22%2c%22Oid%22%3a%22aab64a64-e418-4b88-b5f9-f2c6cad92810%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlNmNhMWItMjQwOS00M2VmLTk5M2YtMGRiZTk1MGU1MTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22efcc5-4674-4e3c-83e4-0a9982ce09cd%22%2c%22Oid%22%3a%2218b1ce74-bd15-428c-9b70-33bcb41d5a19%22%7d
http://www.wellantmbo.nl/
http://www.sweelincklaan.isw.info/
https://www.facebook.com/sweelincklaan
https://www.instagram.com/isw_sweelincklaan/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCgTJd5HKQ3rLPwfW6aJ63lA

