
 
 
 
 
 

voor leerlingen van BB4, KB4, TL4, Mavo4 

Grote Zwolse Voorlichtingsavond 
donderdag 25 november 2021 

 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
 
Op donderdagavond 25 november 2021 wordt er een grote voorlichtingsavond georganiseerd voor alle 
leerlingen uit 4 vmbo in de regio Zwolle.  
 
De MBO-opleidingen van Landstede, Deltion, Zone.college (voorheen Groene Welle), Menso Alting, 
Aventus, SVO en het Cibap zijn hierbij aanwezig. Verder is er een voorlichter van Defensie en van de 
Politie. Er is een ruime keuze aan voorlichtingen. Het is een handige manier om in een korte tijd veel 
te weten te komen over een groot aantal vervolgopleidingen. 
 
Deze voorlichting wordt gehouden in het gebouw van de 
Thorbecke Scholengemeenschap  
Dr. van Heesweg 1, 8025 AB Zwolle 
 
De avond begint om 19.00 uur met de eerste ronde.  
Er zijn in totaal 5 voorlichtingsrondes van steeds 30 minuten. Uw zoon/dochter mag zich voor 
maximaal 3 rondes inschrijven (i.v.m. de rooster mogelijkheden). 
 
Behalve deze voorlichtingsrondes is er in het gebouw een “informatieplein” waar deze opleidingen ook 
een informatiestand hebben staan. Deze kunt u doorlopend bezoeken. 
Tijdens de avond zullen “wegwijzers” aanwezig zijn om u te helpen de juiste lokalen te vinden. 
Natuurlijk staat er de hele avond koffie en thee voor u klaar. 
 
We willen u, samen met uw kind/pupil, van harte uitnodigen voor deze avond.  
 
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich – samen met uw zoon/dochter/pupil – vanaf 4 oktober tot 
uiterlijk donderdag 28 oktober opgeven via de website www.dijv.nl  
(Kies “Activiteiten”, “Voorlichtingsavond”, “Inschrijven”). 
 
Uw zoon/dochter krijgt - naar aanleiding van de aanmelding - een persoonlijk rooster voor de 
voorlichtingen. 
U bent natuurlijk niet verplicht deze avond te bezoeken, maar we gaan er voor de organisatie van uit 
dat als u zich opgeeft, u ook daadwerkelijk komt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

mevr. L. Woltinge, decaan Zone.college 
mevr. B. Vermeer, decaan Van der Capellen SG 
dhr. N. Kok, decaan Thorbecke SG 
dhr. G.J. Barneveld, decaan Meander College 
dhr. A. van Winkoop, decaan Greijdanus  
mevr. C. Bergman-Westrik, decaan Greijdanus 

http://www.dijv.nl/

