Belangrijke data 2017-2018
Woensdag 25 oktober 2017
Open avond voor ouders; Farel Lyceum (atheneum/havo), Farel Mavo, Farel Business
School (vmbo-kader/vmbo-basis)
Informatierondes voor ouders van groep 8 leerlingen. Per informatieronde kunnen je ouders
een keuze maken uit een aantal opleidingen.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Woensdag 1 november 2017
Dé vmbo-middag van de Farel Business School (voor ouders en leerlingen)
Help! Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs!
Op deze middag krijg je twee leuke minilessen en je ouders kunnen onder het genot van een
hapje en drankje kennis met ons maken. Zij krijgen informatie over wat je allemaal kunt op
het vmbo, welke vakken en talenten je krijgt enz. Je ouders kunnen al hun vragen stellen en
krijgen een rondleiding door de school.
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Donderdag 9 november 2017
Open lesdag voor groep 8 leerlingen
Ervaar zelf hoe het is om les te krijgen op onze scholen. Op onze open lesdag volg je een
aantal minilesjes. Aanmelden gebeurt via de basisschool, maar je kunt je ook individueel
aanmelden via openlesdag@farelcollege.nl
Woensdag 15 november 2017
Scholenmarkt Ridderkerk
Naast het Farelcollege zijn enkele andere scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio
vertegenwoordigd. Locatie: theater Het Plein, gemeentehuis Ridderkerk.
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 21 november 2017
Open lesdag voor groep 8 leerlingen
Ervaar zelf hoe het is om les te krijgen op onze scholen. Op onze open lesdag volg je een
aantal minilesjes. Aanmelden gebeurt via de basisschool, maar je kunt je ook individueel
aanmelden via openlesdag@farelcollege.nl
Woensdag 13 december 2017
Meeloopmiddag vmbo-basis met lwoo voor ouders en leerlingen
Voorlichting voor ouders over vmbo-basis met leerwegondersteuning. De leerlingen gaan
creatief en sportief aan de slag. Aanmelden via meeloopmiddaglwoo@farelcollege.nl
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Donderdag 18 januari 2018
Open avond voor ouders; Farel Lyceum (atheneum/havo), Farel Mavo, Farel Business
School (vmbo-kader/vmbo-basis)
Informatierondes voor ouders van groep 8 leerlingen. Per informatieronde kunnen je ouders
een keuze maken uit een aantal opleidingen.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Woensdag 24 januari 2018
Meeloopmiddag vmbo-basis met lwoo voor ouders en leerlingen
Voorlichting voor ouders over vmbo-basis met leerwegondersteuning. De leerlingen gaan
creatief en sportief aan de slag. Aanmelden via meeloopmiddaglwoo@farelcollege.nl
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Zaterdag 27 januari 2018
Open Huis voor leerlingen en ouders
Tijdens het Open Huis kun je samen met je ouders vrij door de scholen lopen en de sfeer
proeven. Je ontmoet docenten en leerlingen aan wie je vragen kunt stellen.
Tijd: 09.30 - 13.00 uur
Woensdag 7 februari 2018
Meeloopmiddag atheneum met Tweetalig Onderwijs (TTO)
Je krijgt drie korte lessen in de vakken wiskunde, biologie en Engels om te ervaren hoe het is
om onderwijs te krijgen in het Engels. Aanmelden via meeloopmiddagtto@farelcollege.nl
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Vrijdag 23 februari 2018
Laatste dag voor aanmelding leerlingen vmbo-basis met lwoo
Donderdag 8 maart 2018
Inschrijfavond nieuwe brugklasleerlingen
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13 maart 2018
Inschrijfavond nieuwe brugklasleerlingen
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 29 maart 2018
Laatste dag voor aanmelding nieuwe brugklasleerlingen
Woensdag 20 juni 2018
Kennismaken nieuwe brugklassen met mentor
Tijd: 14.00 - 15.30 uur

