
Beste leerling uit groep 8 en ouder/verzorgers, 

 

Hieronder vind je een overzicht van alle online kennismakingsbijeenkomsten van de verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs in Breda en 

omstreken. Omdat het op dit moment onzeker is of de fysieke kennismakingsbijeenkomsten door kunnen gaan, beperken wij ons in dit schema tot de 

online bijeenkomsten. 

 

Met vriendelijke groet, 

VO Breda 

 

Graaf Engelbrecht (www.graafengelbrecht.nl/) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

Januari/ 
februari 

Tea & Chat; gesprek met schoolleiding; wekelijks op afspraak  

30 januari 
 

Online Open Dag: presentaties en  Q & A  
 

10.00 – 14.00 uur 

28 januari 
10 februari  
23 februari  
4 maart 

Meet & Greet 
 

Nog niet bekend 

Vanaf 
december 

360 graden rondleiding; nieuwe promofilm  

 

  

http://www.graafengelbrecht.nl/


 

De Nassau (www.denassau.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

jan Open Dag app komt januari in de store  

25 januari Q&A voor ouders/leerlingen  15.30 – 17.00 uur 
18.00 – 20.00 uur 

9 februari Q&A voor ouders/leerlingen 15.30 – 17.00 uur 
18.00 – 20.00 uur 

24 februari Q&A voor ouders/leerlingen 15.30 – 17.00 uur 
18.00 – 20.00 uur 

 

 

Markenhage (www.markenhage.nl) 
 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

27-01-2021 Markenhage vragen(v)uur  
 

18.00- 20.00 uur 

10-02-2021 Markenhage vragen(v)uur  
 

18.00-20.00 uur 

 
  

https://denassau.nl/
https://www.markenhage.nl/


 

Michaëlcollege (www.michaelcollege.nl) 

 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

13 januari 

 
Informatieavond online 19.30 uur 

10 februari 

 
Informatieavond online 19.30 uur 

 
 

Orion lyceum (www.orionlyceum.nl) 
 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

27 januari  Online informatieavond 19.30 uur  
 

03 februari  Online informatieavond HB 19.30 uur 
  

23 februari  Online informatieavond  19.30 uur 
  

 
  

https://www.michaelcollege.nl/
https://www.orionlyceum.nl/


 
 

Mencia de Mendoza Lyceum (www.mencia.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit tijden 

Januari  
(week 4) 
 

Lancering van onze virtuele rondleiding (360 graden). 
Je kunt de rondleiding ook met een VR-bril bekijken. Houd onze website in de gaten. 

 

6 februari Digitale Open Dag voor leerlingen en ouders!  
Ga mee op virtuele reis naar de wereld van Mencia. Bekijk presentaties en filmpjes of stel in 
een videogesprek vragen aan onze leerlingen en docenten. Ontdek jouw wereld op Mencia!  
 
Klik zaterdag 6 februari op deze link voor onze digitale Open Dag. 
 

10.00 – 13.00 uur 

 Brochure ontvangen?  
Mail je naam en adres door naar administratie@mencia.nl en vraag om de brochure. Dan 
sturen wij onze brochure naar je toe! 
Je kunt voor de brochure ook hier klikken. 

 

 

 

Mencia Sandrode (www.sandrode.nl 

Week Omschrijving activiteit Tijden 

1 februari 
 

Online proeflessen: klik hier om je aan te melden 16.00 – 17.30 uur 
18.30 – 20.00 uur 

2 februari Online proeflessen: klik hier om je aan te melden 16.00 – 17.30 uur 
18.30 – 20.00 uur 

4 februari Online Open Dag Nadere informatie volgt 

 

  

http://www.mencia.nl/
https://schoolpleinvr.nl/mencia-de-mendoza/
mailto:administratie@mencia.nl
https://mencia.nl/wp-content/uploads/Mencia-de-Mendoza_brochure-open-dag-2020_A5_V3_LRWebsite.pdf
https://www.sandrode.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=47e_lbK6CEaxCMtnKddrsEyknk2G2vlBtEw4ThMEFJlUNEVNODZNUDBBWUY1WTU2NjNWVEVWR0FMTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=47e_lbK6CEaxCMtnKddrsEyknk2G2vlBtEw4ThMEFJlUNEVNODZNUDBBWUY1WTU2NjNWVEVWR0FMTS4u


 

 

Newman (www.newmancollege.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit tijden 

18  januari  Lancering nieuwe website. Meer weten over het Newmancollege? Op onze nieuwe website 
lees je alles over onze school. www.newmancollege.nl  

 

6 februari  Digitale open dag: bellen met de brugklas! Meld je aan op www.newmancollege.nl en 
ontvang de inlog naar onze digitale open dag. Bel met een brugklasleerling of docent, loop 
virtueel rond, volg diverse presentaties en bekijk de video die door onze leerlingen gemaakt 
is. 

10.00uur, 11.00uur, 12.00uur en 
13.00uur 

24 februari Informatieavond technasium voor ouders en leerlingen. Schrijf in op 
www.newmancollege.nl en ontvang alle informatie.  

Vanaf 19.00 uur 

 Brochure ontvangen? Mail je naam en adres door naar secretariaat@newmancollege.nl en 
vraag om de brochure. Wij sturen de folder op! 
Je kunt voor de brochure ook hier klikken! 

 

 

 

OLV (www.olvbreda.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

20 januari Online informatieavond VinkLeuk 19.30 uur 

10 februari Digitale Open Dag 16.00 – 20.00 uur 

11 februari Digitale Open Dag  16.00 – 20.00 uur 

 

  

https://www.newmancollege.nl/
http://www.newmancollege.nl/
http://www.newmancollege.nl/
http://www.newmancollege.nl/
mailto:secretariaat@newmancollege.nl
https://www.newmancollege.nl/files/brochurenc2020-2021_v3_compressed.pdf
https://www.olvbreda.nl/


 

 

 

Curio prinsentuin van cooth (www.curio.nl/locaties-curio/prinsentuin-van-cooth) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

 Landingspagina alle alternatieven voor de open dag https://www.curio.nl/vmbo-
informatie/alternatieve-open-dag-curio-prinsentuin-van-cooth/  
- Wandel door de school met de interactieve rondleiding 
- Digitale vip-rondleidingen – kan altijd worden aangevraagd 
- Bekijk de voorlichtingspresentatie 
- Brochure aanvragen digitaal of per post 

 

 

 

Curio scala (www.curio.nl/locaties-curio/scala) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

 Landingspagina alle alternatieven voor de open dag https://www.curio.nl/vmbo-
informatie/alternatieve-open-dag-curio-scala/  

- Wandel door de school met de interactieve rondleiding 
- Digitale vip-rondleidingen  
- Bekijk de voorlichtingspresentatie  
- Brochure aanvragen digitaal of per post 

 

3 februari  Chatten en bellen met docenten 
 

Van 18.30 tot 21.00 uur 

4 februari  Chatten en bellen met docenten 
 

Van 18.30 tot 21.00 uur 

 

 

 

https://www.curio.nl/locaties-curio/prinsentuin-van-cooth/
https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-prinsentuin-van-cooth/
https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-prinsentuin-van-cooth/
https://www.curio.nl/locaties-curio/scala/
https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-scala/
https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-scala/


Curio de rotonde (www.curio.nl/locaties-curio/de-rotonde) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

 Landingspagina alle alternatieven voor de open dag https://www.curio.nl/vmbo-
informatie/alternatieve-open-dag-curio-de-rotonde/  

- Brochure aanvragen digitaal of per post  
- Wandel door de school met de interactieve rondleiding  
- Bekijk de voorlichtingspresentatie 

 

27 januari Live voorlichting Zie website voor beschikbare data 

 

 

Stedelijk Gymnasium (www.gymnasiumbreda.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

Vanaf 11 januari Week van het Stedelijk: Lancering speciale website www.weekvanhetstedelijk.nl met 
zeer uitgebreide informatie en filmpjes over alle vakken en activiteiten.  
Daarnaast live chatsessies over diverse onderwerpen. Deze live sessies worden 
opgenomen en zijn ook daarna nog op de website terug te zien. Eén van deze livesessies is 
een digitale voorlichting. Deze is ook terug te zien op www.weekvanhetstedelijk.nl 

 

Jan – feb - mrt Op di 26-1, wo 27-1, di 2-2, wo 3-2, ma 8-2, di 9-2, di 23-2, do 25-2, ma 1-3, di 2-3, vr 5-3, 
ma 8-3 zijn er persoonlijke gesprekken mogelijk via beeldbellen in Teams. Dit gaat op 
inschrijving. Informatie is te vinden op www.gymnasiumbreda.nl 
 

 15.00 - 17.00 uur 

 

 

Tessenderlandt (www.tessenderlandt.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

6 februari youtube-kanaal ‘Open Dag Tessenderlandt’ gaat deze dag de lucht in. Houdt de website in  

https://www.curio.nl/locaties-curio/de-rotonde/
https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-de-rotonde/
https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-de-rotonde/
https://www.gymnasiumbreda.nl/
http://www.weekvanhetstedelijk.nl/
http://www.weekvanhetstedelijk.nl/
http://www.gymnasiumbreda.nl/
https://www.tessenderlandt.nl/


de gaten. 
 

6 februari Live chat met brugklassers en docenten 10:00-12:00 

 Info op website https://www.tessenderlandt.nl/ik-zit-in-groep-8 
 

 

 

  

https://www.tessenderlandt.nl/ik-zit-in-groep-8


 

Christoffel (www.christoffelbreda.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

6 februari Activiteiten voor leerlingen :  
- Online lessen  
- Digitaal contact met een leerling 

Activiteiten voor ouders:  
- Digitale presentatie 
- Digitale voorlichting/contact met een medewerker van Christoffel 

10.00 – 14.00 uur 

10 februari voorlichting groep 8 (houdt de website in de gaten voor de link) 
 

15:00 - 16:30 uur 

 Info op de website https://www.christoffelbreda.nl/ik-zit-in-groep-8 
 

 

 

 

De la Salle (www.delasalle.nl) 

Week/datum Omschrijving activiteit Tijden 

22 januari Online kennismakingsavond (ouders en leerlingen groep 8) 18.30 – 20.30 uur 

 

https://www.christoffelbreda.nl/
https://www.christoffelbreda.nl/ik-zit-in-groep-8
https://www.delasalle.nl/

