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•  U hoeft zich niet aan te melden voor de Open Avond.
•   De deur gaat open om 19:00 uur.
•  Om 21:00 uur eindigt de open avond.
•  Houdt u rekening met enige parkeerdrukte? 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
dhr. De Jong of mevr. Vogelaar:

0162-453581 of openavonden@hanze-college.nl

praktische informatie 

Vragen?

OPEN AVONDEN VAN 
HET HANZE COLLEGE

Datum 
28 januari 2020 
30 januari 2020

Tijd 
19:00 - 21:00 uur



Leergebieden:
•  Nederlands & RT
•  Moderne Vreemde Talen 
•  Wiskunde
•  Mens & Maatschappij
•  Mens & Natuur
•  Kunst & Cultuur
•  Sport & Bewegen + sportklas

Profielpleinen:
•  Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
•  Dienstverlening en Producten (D&P)
•  Economie en Ondernemen (E&O)
•  Produceren, Installeren en  

Energie (PIE)
•  Mobiliteit en Transport (MT)
•  Zorg en Welzijn (Z&W)

• Schoolleiding
•  Leerlingbegeleiding (o.a. leerwegondersteuning)
•  Hanze Ouder Denk Tank (HODT)
•	 Profielpleinen
•  Vrienden van het Hanze College
•  Activiteitencommissie Leerlingen 

19:30 uur 
20:15 uur

voor jou & ouder(s)/verzorger(s)

Rondleidingen

ontdek het Hanze College

Ontdek jouw talent op het Hanze College!

Op het Hanze College leer je door te doen! Je ontdekt 
welke talenten je hebt en wat je leuk vindt! Op de open 
avond ga je het veelzijdige onderwijs van het Hanze 
College ervaren!

Deze avond kun je kiezen om met jouw ouder(s)/verzor-
ger(s) aan te sluiten bij een rondleiding of om zelfstandig 
door de school te lopen. De rondleiding wordt gegeven 
door een docent samen met ouders en (oud)leerlingen.

Bij binnenkomst ontvang je een lege goodiebag. 
Deze kun je tijdens je bezoek aan de leergebieden en 
profielpleinen	vullen	met	leuke	(zelfgemaakte)	gadgets!

19:15 uur
19:30 uur
19:45 uur
20:00 uur
20:15 uur
20:30 uur 

Hanze College
=

leren door doen!

Wist je dat je op het 
Hanze College je 

MAVO-diplomaMAVO-diploma kan 
halen?

Leren door doen!

Informatiepunten

Multimediale presentatie 
over het Hanze College in 
onze vernieuwde aula

Vertrek vanaf 
het 

meetingpoint 
in de aula

Stel hier 
uw vragen

Rillijn


