
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Betreft:  hbo-voorlichting op het Greijdanus 
 
 
Zwolle, 28 november 2019 
 
 
Beste leerling, 
 
Op woensdag 11 december is de hbo-voorlichting op het Greijdanus. Een aantal weken geleden heb je 
je hier digitaal voor ingeschreven. Tijdens de voorlichtingsavond presenteren verschillende hbo-
opleidingen zich. Er wordt verteld over de inhoud van de studie en de mogelijkheden na afronding 
ervan. Een mooie gelegenheid om je alvast te oriënteren!  
 
De avond bestaat uit vier rondes met de volgende tijden: 
 
Ronde 1 18.30 – 19.00 uur 
Ronde 2 19.10 – 19.40 uur 
Ronde 3 19.50 – 20.20 uur 
Ronde 4 20.30 – 21.00 uur 
 
Welke rondes je waar aanwezig moet zijn, staat op jouw persoonlijke rooster.  
Dit rooster ontvang je volgende week (week 49) tijdens een klassikale (mentor)les.  
Het is belangrijk dat je je aan de opgegeven volgorde en tijden houdt,  
want er worden maar liefst 4500 bezoekers verwacht. 
 
Informatiemarkt 
Naast de voorlichtingen is er een informatiemarkt waar doorlopend (de gehele avond) informatie 
wordt gegeven over de mogelijkheden die er zijn na afronding van de havo. Zijn jouw voorlichtingen 
niet aansluitend ingeroosterd? Dan kun je tijdens de ronde waarin geen voorlichting gepland staat de 
markt bezoeken. Anders kun je dit voorafgaand aan en/of na afloop van de voorlichtingen doen.  
 
Verplicht!  
Het bijwonen van de hbo-voorlichting is een verplicht onderdeel van het PTA LOB (zie studiewijzer in 
Magister). Na afloop van je laatste voorlichting meld je je bij mij. Ik sta bij de ingang. Met het noteren 
van je aanwezigheid heb je dit onderdeel met een goed afgerond. Ben je deze avond niet aanwezig, 
dan krijg je een verplichte, vervangende opdracht (het maken van een verslag). 
 
z.o.z. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitval voorlichting 
Het kan zijn dat er op de avond zelf een voorlichting komt te vervallen, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte. In 
dat geval kies je zelf een andere voorlichting. Een overzicht van alle voorlichtingen vind je op de palen 
bij binnenkomst. Ook kun je mij altijd even vragen.  
 
Parkeren  
Het gebouw van het Greijdanus bevindt zich aan de linkerzijde, voorbij hogeschool Windesheim.  
Je komt eerst langs een wit gebouw van het Greijdanus en bij het tweede gebouw is de entree.  
Het terrein rondom hogeschool Windesheim heeft verschillende parkeermogelijkheden. 
 
Parkeren bij het Greijdanus zelf is mogelijk, maar houd er rekening mee dat het ontzettend druk 
wordt, dus deze parkeerplaats zal gauw vol zijn. De meeste bezoekers maken gebruik van de 
parkeerruimte bij Windesheim (P1, P2, P3).  
 
Vanaf 17.30 uur kun je hier gratis parkeren. De slagbomen staan wel omlaag, maar gaan automatisch 
omhoog wanneer een auto dichtbij komt. Kom je vóór 17.30 uur, dan moet je wel een kaartje trekken 
en betalen (€2,-, gepast geld). Is dit laatste het geval dan zijn er kaartjes te koop bij de in-/uitgang van 
het Greijdanus en bij Windesheim. 
 

Wil je de kans op ‘in de file staan’ beperken, rijd dan met elkaar mee.  
Of kom op de fiets of met het openbaar vervoer. 
 
Ouders/verzorgers 
Je ouder(s)/verzorger(s) zijn deze avond van harte welkom! 
 
Mocht je nog vragen hebben, loop dan even bij me binnen (N36).  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
mevrouw Meekers, decaan havo 
lmeekers@meandercollege.nl  
 
 

mailto:lmeekers@meandercollege.nl

