
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, 

In de week van 28 november t/m 2 december a.s. vindt er in de regio weer het jaarlijks 
terugkerende project “met de monteur op stap” plaats. 

Het doel van dit project is om jongeren kennis te laten maken met techniek, vooroordelen te 
doorbreken en hen te enthousiasmeren voor een toekomst in de elektro- en/of installatietechniek 
branche. Hiervoor is het project ‘met de monteur op stap’ ontwikkeld. Elk jaar gaan tweedejaars 
leerlingen een dag lang op stap met een monteur Installatietechniek of electrotechniek. Gedurende 
de dag draaien zij mee met de monteur en steken zelf de handen uit de mouwen. Op die manier 
krijgen zij een goede indruk van de dagelijkse praktijk in een technisch beroep. Dit jaar draait er ook 
een pilot voor havisten om een dagje op kantoor mee te kijken wat het werk van een 
werkvoorbereider of tekenaar inhoudt.  

De kracht van het project zit hem in het betrekken van de ouders, omdat zij een belangrijk aandeel 
hebben in het maken van een keuze voor een vervolgopleiding van hun zoon/dochter. Het is daarom 
de bedoeling om zowel ouders als leerlingen uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst 
voorafgaand aan de projectweek. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 23 november a.s. 
Het exacte tijdstip wordt op een later moment nog meegedeeld. Het is in elk geval ’s avonds. De 
bijeenkomst duurt ± 1 uur en vindt plaats op locatie van Curio, Nobellaan 50 te Bergen op Zoom. 
Tijdens deze bijeenkomst worden ouders en leerlingen verder geïnformeerd en kunnen eventuele 
vragen beantwoord worden.  

Voorafgaand aan deze bijeenkomst sturen wij nog een brief waarin alles precies wordt uitgelegd en 
ook de contactgegevens van het bedrijf waar uw zoon/dochter bij ingedeeld is. Na ontvangst van 
deze brief is het de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf contact met het bedrijf opneemt om 1 dag in 
de week van 28 november – 2 december af te spreken om met een monteur op stap te gaan. 

Met vriendelijke groet,  
Martine Ivens 
Decaan 
 
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en in te leveren bij je mentor voor dinsdag 11 oktober: 

Voornaam zoon/dochter:______________________________________________________________ 

Achternaam:      ______________________________________________________________ 

Woonplaats:      ______________________________________________________________ 

Voorkeur elektrotechniek of installatietechniek?   __________________________________________ 

Leerweg:  ____________________   Leerjaar: _______________________________ 

Ben je in het bezit van veiligheidsschoenen?:   ja /nee indien nee, welke maat schoenen?_________ 

 

Handtekening ouders voor goedkeuring deelname:  

  

________________________________________ 
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