Beste leerling in groep acht, geachte ouders/verzorgers,
Op 31 januari, 1, 2 of 3 februari zijn jullie samen van harte welkom bij PROEFwerk. Jullie
maken dan op een leuke manier kennis met het opleidingsaanbod van csg Bogerman
Sneek!
PROEFwerk is een nieuwe manier om kennis te maken met csg Bogerman en komt in
plaats van de misschien wel bekende proeflessen.
Aanmelden
Er is een ruime keuze aan momenten en tijdstippen (op de middag, avond en zaterdag)
waarop jullie samen welkom zijn. Aanmelden kan hier.
Kleinschalig op één locatie
De opzet van PROEFwerk is kleinschalig, er kunnen maximaal 75 kinderen
(+ouders/verzorgers) per moment komen. Het volledige programma wordt aangeboden op
één locatie, namelijk Hemdijk 2. Zo bieden we een overzichtelijk en kleinschalig programma
met voldoende aandacht voor jullie en de vragen die jullie hebben.
Samen een keuze maken
Bij PROEFwerk zijn jullie samen uitgenodigd. Zo kan elk kind in groep 8 iemand meenemen
met wie ze hij de keuze voor een nieuwe school graag bespreekt. Om iedereen gelegenheid
te bieden om te komen bieden we een ruim aanbod aan momenten, op de middag, de
avond en op zaterdag. Kies samen een moment dat jullie goed uitkomt. Maar: er is per
moment, per route slechts plek voor 15 kinderen. Dus meld jullie snel aan als je voorkeur
hebt voor een bepaald moment!
Routes
Elke route staat voor een opleiding van csg Bogerman Sneek. Kies uit het vakcollege (vmbo
bb/bk), de m@vo (vmbo gl/tl), de havo, het vwo (incl. gymnasium) of het technasium. Maak
dus kennis met de opleiding die waarschijnlijk het beste past bij uw zoon/dochter.
Rol ouders
Ouders/verzorgers zijn tijdens PROEFwerk van harte welkom. Uw zoon/dochter mag
eventueel ook iemand anders meenemen die belangrijk voor hem/haar is. Denk aan een opa
of oma of een grote broer of zus. De gast(en) van uw zoon /dochter doen mee en ervaren
mee. Tevens liggen er in diverse lokalen informatie en/of schoolboeken klaar en is er
gelegenheid om vragen te stellen aan de begeleidende
leerlingen en docenten.
Programma
PROEFwerk duurt ongeveer 1,5 uur. De afdelingen van csg
Bogerman bieden jullie een kijkje in de keuken. Jullie maken
kennis met leerlingen en docenten van de afdeling en leren op
een interactieve manier wat de opleiding van jullie interesse
te bieden heeft.
Aanmelden
Willen jullie je samen aanmelden? Klik hier voor de
aanmeldpagina.

Open huis
Smaakt PROEFwerk naar meer? Dan zijn jullie van harte welkom tijdens het Open huis op 20
februari van 15.30 tot 20.30 uur. Dan is ook de brugklaslocatie Hemdijk 47 open en is er
volop gelegenheid om sfeer te proeven!
Met vriendelijke groet,

Ico Prins
Afdelingsleider Brugklas + M@vo
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