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Professionaliseringsmiddag opProfessionaliseringsmiddag op
12 maart 202012 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 vanaf 14.00 uur organiseert Spirit4you bij ROC
Mondriaan, locatie Koningin Marialaan 9 in Den Haag, een
professionaliseringsmiddag voor decanen en mentoren van vo-scholen,
professionals uit het mbo die zich bezighouden met LOB en doorstroom en
andere geïnteresseerden. Hier vindt u de uitnodiging, het programma en de
aanmeldlink.

Symposium havo-mbo-hbo opSymposium havo-mbo-hbo op
19 maart19 maart

Op 19 maart 2020 tussen 13.30 en 16.30 uur organiseert Spirit4you bij ROC
Mondriaan (Leeghwaterplein 72 in Den Haag) een symposium over LOB en hbo-
vaardigheden. Er worden verschillende workshops aangeboden; ook over de
overstap van havo naar mbo. Hier vindt u meer informatie over het programma
en de mogelijkheid om u aan te melden. 

Netwerkbijeenkomst voorNetwerkbijeenkomst voor
praktijkonderwijs en voortgezetpraktijkonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs op 2 aprilspeciaal onderwijs op 2 april
20202020

Op donderdag 2 april organiseert Spirit4you op het Esloo College een
netwerkbijeenkomst voor onderwijsprofessionals die met leerlingen van het
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werken. De gemeente
Den Haag, ROC Mondriaan, het UWV en 's Heeren Loo verwelkomen we als
tafelgasten. Hier vindt u de uitnodiging, het programma en de aanmeldlink.  

Bekijk Je Toekomst Nu beursBekijk Je Toekomst Nu beurs
voor VSO op 9 april 2020voor VSO op 9 april 2020

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs voor voortgezet speciaal onderwijs (vso),
voorheen Spots Special, is een beurs voor leerlingen uit het vso. Wat kunnen
de leerlingen allemaal kiezen na school? Op de beurs zal er veel informatie
zijn over beschermde arbeid, opleiding, wonen, vrije tijdsbesteding etc. De
beurs is dit jaar op donderdag 9 april 2020 in het World Forum The Hague
tussen 9.30 en 15.30 uur. Meer informatie vindt u hier.
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