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Beste ouder(s) of verzorger(s), 

uw kind gaat aan het einde van de basisschool een keuze maken voor een 
school in het voortgezet onderwijs. op de basisscholen van ooz worden 
daarom voorlichtingsavonden georganiseerd. op deze avonden krijgt u in-
formatie over het voortgezet onderwijs dat ooz biedt. u krijgt antwoord 
op vragen als: Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen 
voor voortgezet onderwijs zijn er binnen ooz? Wat voor scholen zijn dit 
en hoe wordt geleerd op deze scholen? tevens krijgt u gelegenheid om 
vragen te stellen.

vo-voorlicHting scHooljaar 2016 - 2017

alle voorlichtingsavonden beginnen om 20.00 
uur. Kunt u niet op de datum waarop de voor-
lichtingsavond voor de school van uw kind 
plaatsvindt? dan bent u van harte welkom op 
één van de andere avonden.

dinsdag 25 oktober de schatkamer   de schatkamer | Wildwalstraat 38, zwolle

woensdag 26 oktober Het festival  Het festival | sportlaan 6, zwolle

donderdag 27 oktober de Krullevaar   de Krullevaar | Muurmeesterlaan 27, zwolle

maandag 31 oktober de campherbeek   de campherbeek | grotiuslaan 33, zwolle

dinsdag 1 november  de Markesteen   de Markesteen | gedeputeerdenlaan 49, zwolle

woensdag 2 november Parkschool   Parkschool | Westerlaan 22, zwolle

maandag 7 november de Wieden   de Wieden | Beulakerwiede 3-4, zwolle

dinsdag 8 november de Werkschuit   de Werkschuit | rijnlaan 200, zwolle

woensdag 9 november de vlonder   de vlonder | de Meenthe 26, Hattem

donderdag 10 november Het veldboeket   Het veldboeket | violierenstraat 42, zwolle

maandag 14 november de toonladder   de toonladder | Bachlaan 158-162, zwolle

dinsdag 15 november de springplank   de springplank | Beukenstraat 83, zwolle

woensdag 16 november de ijsselhof  de ijsselhof | staatssecretarislaan 10, zwolle

maandag 21 november De Carrousel • De Bonte Stegge • Heidepark   De Carrousel | Vossersteeg 59, Dalfsen

dinsdag 22 november De Marshof • Florens Radewijnsschool   De Marshof | Tichelmeesterlaan 45, Zwolle

woensdag 23 november de tweemaster  de tweemaster | Prinses Beatrixlaan 1, nieuwleusen

maandag 28 november de octopus   de octopus | Provincieroute 143, zwolle

dinsdag 29 november de Montessorischool   de Montessorischool | energieweg 9, zwolle

woensdag 30 november de ridderspoor   de ridderspoor | Korianderplein 8-10, zwolle

donderdag 1 december de oosterenk   de oosterenk | Herfterweg 1, zwolle

woensdag 11 januari  Het Palet • Nieuwebrug • De Dennenkamp Het Palet | Haarsweg 91, Ommen
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