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VOORLICHTINGSMOMENTEN
ZIT JIJ IN
GROEP 8?
KOM KIJKEN
OP ONZE
SCHOOL!

Kom je ook kijken op onze school?
Proef de sfeer, stel vragen en ontdek
of Pantarijn bij je past. Ontmoet
docenten en leerlingen en maak
kennis met de verschillende vakken.
Wedden dat je enthousiast wordt?

ONTDEK
PANTARIJN
Pantarijn is een openbare scholengemeenschap
met tal van opleidingsmogelijkheden: van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
Bij ons kun jij je talenten ontdekken en
ontwikkelen. Pantarijn biedt onderwijs dat
uitdaagt en aanspreekt, van hoge kwaliteit is
en dat aansluit op jouw talenten en interesses.

Waarom Pantarijn
We hebben vijf locaties die passen bij ieder
niveau. Onze scholen zijn sfeervol en gezellig.
Wij vinden het prettig dat wij jou kennen, en
jij ons. En omdat er een goede samenwerking
is tussen de verschillende locaties, bieden we
je volop kansen en mogelijkheden om door te
stromen naar het volgende niveau.
Pantarijn is een school waar je werkt aan je
toekomst. Bovendien is het een plek waar je
met plezier naar toe gaat. Waar je je veilig en
op je gemak voelt. Want alleen zo haal je het
maximale uit jezelf!

Voorlichtingsmomenten Pantarijn Wageningen MHV, VMBO* en PRO

18
nov

Proeflessen
woensdag 18 november 2020

25
nov

Voorlichting voor ouders/verzorgers
woensdag 25 november 2020

9

dec

Proeflessen
woensdag 9 december 2020

10
dec

Voorlichting voor ouders/verzorgers
donderdag 10 december 2020

13
jan

Proeflessen
woensdag 13 januari 2021

9

feb

Voorlichting voor ouders/verzorgers
dinsdag 9 februari 2021

10
feb

Proeflessen
woensdag 10 februari 2021
*Kennismaking Innovatielab voor schoolklassen op afspraak.

Voorlichtingsmomenten Pantarijn Kesteren

5

Minilessen
donderdag 5 november 2020

!

De exacte tijden van de proef-, talent- en minilessen worden
door Pantarijn ruim van te voren kenbaar gemaakt op de website
van Pantarijn. Hier is ook het inschrijfformulier te vinden.

nov

Voorlichtingsmomenten Pantarijn Rhenen

12
nov

Minilessen leerlingen/scholen groep 7/8
donderdag 12 november 2020

17
nov

Talentlessen
dinsdag 17 november 2020

19
nov

Infoavond ouders groep 7/8
donderdag 19 november 2020

1

dec

Talentlessen
dinsdag 1 december 2020

26
jan

Talentlessen
dinsdag 26 januari 2021

feb

9

Talentlessen
dinsdag 9 februari 2021

16
mrt

Talentlessen
dinsdag 16 maart 2021

6

apr

Talentlessen
dinsdag 6 april 2021
Kennismaking Innovatielab voor schoolklassen op afspraak.

!

De exacte tijden van de proef-, talent- en minilessen worden
door Pantarijn ruim van te voren kenbaar gemaakt op de website
van Pantarijn. Hier is ook het inschrijfformulier te vinden.

