
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Datum :  15 november 2022 

Ons kenmerk :  221115kkn/2.corres/decanen 

Onderwerp :  Oud-leerlingenmarkt dinsdagavond 6 december 2022 

 

 

 

Beste leerling, 

 

Speciaal voor jou organiseren we op dinsdagavond 6 december de oud-leerlingenmarkt! 

Oud-leerlingen van het Frits komen terug naar school om hun ervaring met studeren, 

een opleiding, het studentenleven, op kamers wonen etc. te delen!  

 

Sta open voor nieuwe ideeën, kom praten met onze oud-leerlingen en luister naar hun 

ervaringen en/of tips. Dit is jouw kans om te praten met studenten die een paar jaar 

geleden nog in jouw schoenen stonden! Profiteer van do’s en don’ts zodat jij eruit haalt 

wat voor jou interessant kan zijn. Er zit voor iedereen wel een interessante 

gesprekspartner tussen! 

 

Hoe ziet de avond eruit? 

De informatiemarkt start om 19.00 uur in het Atrium. Daar zullen alle oud-leerlingen aan 

tafels zitten die jou graag ontvangen en een gesprek met je willen hebben. Studenten 

van opleidingen met veel overeenkomsten zitten naast elkaar, dus het is interessant om 

ook eens met de buurman/-vrouw te praten. Er worden geen presentaties gegeven! 

Bedenk dus vooraf wat je wil vragen! De oud-leerlingenmarkt duurt tot 21.00 uur. 

 

Welke oud-leerlingen zijn er?  

We proberen voor alle richtingen studenten te vinden zodat er voor iedereen wel iemand 

is om mee te praten. De oud-leerlingen die deelnemen zijn nog lang niet compleet! In de 

bijlage vind je een overzicht van de oud-leerlingen die zich tot nu toe hebben aangemeld. 

Deze lijst zal ongeveer wekelijks geüpdatet worden en kun je terugvinden in de ELO van 

Magister bij de Studiewijzer: Info studiekeuze Havo/Vwo. 

 

Aanmelden 

We willen graag weten op hoeveel leerlingen we kunnen rekenen. Laat daarom via dit 

formulier weten dat je komt: https://forms.office.com/r/eDp2yvgAwT  

 

Keuzeopdracht Toekomstdossier  

Binnen het toekomstdossier heb je dit jaar een keuzeopdracht/activiteit. Het bezoeken 

van deze avond is een goede invulling voor deze opdracht!  

 

We hopen jou te zien op dinsdagavond 6 december! 

 

Met vriendelijke groet, 

de decanen 

 

Dhr. T. van Loosdregt  decaan havo 5  lot@fritsphilips.eu  

Mevr. C. van de Kamp-Jacobs  decaan vwo 5 en 6  kam@fritsphilips.eu 
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