
Overzicht Open dagen 2018-2019  
 
 

 
* Aanmelden of meer informatie opvragen kan via emailadres van de school 
** Nieuwe eerstejaars maken kennis met klas en mentor 

 
Def planning 06-07-2018/regiegroepPR 

 Informatiemiddag 
basisscholen* 
 

Open 
lesochtend* 

Open avond 
 

Kennismakings-
middag**  

 
Voor wie?  

voor leerkrachten 
groep 8, ib’ers 

voor leerlingen 
groep 8 

voor leerlingen 
groep 7 en 8 en 
hun ouders en voor 
iedereen die meer 
wil zien van 
praktijkonderwijs 

voor nieuwe 
eerstejaars 
leerlingen en hun 
ouders 

Pro College 
Bemmel 

do 8 nov 2018 ma 4 feb 2019 do 21 feb 2019 do 13 jun 2019 
13.00 – 15.00 uur 
(14.00 – 15.00 uur 
info voor ouders)  

Pro College 
Boxmeer 

woe 31 okt 2018 vrij 23 nov 2018 di 19 feb 2019 ma 3 jun 2019 
13.15 – 16.00 uur 
(15.00 – 16.00 uur 
info voor ouders) 

Pro College 
Nijmegen 

do 22 nov 2018 do 7 feb 2019 woe 20 feb 2019 do 6 jun 2019 
13.30 – 16.30 uur 
(15.00 – 16.30 uur 
info voor ouders) 

Pro College 
Wijchen 

do 1 nov 2018 do 22 nov 2018 di 19 feb 2019 Woe 19 jun 2019 
13.30 – 16.30 uur 
(15.30 – 16.30 uur 
info voor ouders) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voor wie? Pro College 
Bemmel 
 

Pro 
College 
Boxmeer 

Pro College 
Nijmegen 
 

Pro College 
Wijchen  

 
 

     

Informatiemiddag 
basisscholen 
 

voor 
leerkrachten 
groep 8, ib’ers 

do 8 nov 
2018 

woe 31 
okt 2018 
 

do 22 nov 
2018 
 

  do 1 nov 
2018 
 

Open 
lesochtend* 

voor leerlingen 
groep 8 

 
ma 4 feb 
2019 

vrij 23 nov 
2018 

di 19 feb 
2019 

do 22 nov 
2018 
 

Open avond 
 

voor leerlingen 
groep 7 en 8 en 
hun ouders en 
voor iedereen 
die meer wil zien 
van 
praktijkonderwijs 

 
 
do 21 feb 
2019 

do 7 feb 
2019 

woe 20 feb 
2019 

di 19 feb 
2019 
 

Kennismakings-
middag**  

voor nieuwe 1e- 
jaars leerlingen 
en hun ouders 

 
do 13 jun 
2019 
13.00 – 15.00 
uur 
(14.00 – 
15.00 uur 
info voor 
ouders) 

 
ma 3 jun 
2019 
13.15 – 
16.00 uur 
(15.00 – 
16.00 uur 
info voor 
ouders) 

 
do 6 jun 2019 
13.30 – 16.30 
uur 
(15.00 – 
16.30 uur 
info voor 
ouders) 

Woe 19 jun 
2019 
13.30 – 
16.30 uur 
(15.30 – 
16.30 uur 
info voor 
ouders) 


