
 

 

 

Venlo, 20 januari 2021 

 

Betreft: Open Dag 2021 

 

Beste toekomstige leerling en ouders/verzorgers, 

 

We hadden jullie heel graag voor de Open Dag op onze school uitgenodigd om kennis te 

komen maken met het praktijkonderwijs! Hoewel dat nu niet mogelijk is, willen we jullie,  

onze toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers toch zo goed mogelijk informeren  

in de vorm van een online Open Dag: Hoe ziet een dag op het Wildveld eruit? Welke vakken 

worden aangeboden? Hoe ziet de kantine eruit? Hoe wordt de begeleiding en ondersteuning 

vormgegeven? Zijn er meeloopdagen op het Wildveld? 

 

Op al deze vragen geven we antwoord tijdens de alternatieve Open Dag op  

woensdag 24 februari a.s. van 18.00-20.30 uur.  

We vertellen dan over de dagelijkse gang van zaken op het Wildveld en geven informatie  

over onder meer de inschrijfdagen op maandag 8 maart of dinsdag 9 maart a.s. Na de 

presentatie is er ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Ben jij een schoolverlater die (misschien) naar het praktijkonderwijs komt of zit jij op het 

grensvlak van praktijkonderwijs-VMBO? Meld je dan nu aan voor de online Open Dag door een 

mail te sturen naar: wildveld@ogbuitengewoon.nl en vermeld daarbij dat je de Open Dag wil 

bijwonen. Vergeet niet je roepnaam, achternaam en de naam van de school waar je nu op zit 

te vermelden. We zullen je via mail uitnodigen met bijbehorend tijdstip om de digitale Open 

Dag bij te wonen. 

 

Zijn jij en je ouders/verzorgers niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de Open Dag 

maar wil je wel een afspraak maken voor de aanmelding op onze school op 8 of 9 maart? 

Stuur dan ook een mail naar  wildveld@ogbuitengewoon.nl  met het bericht dat je je wilt 

aanmelden op 8 of 9 maart a.s. Denk ook nu aan je roepnaam, achternaam en de naam van de 

school waar je nu op zit. Vervolgens zullen wij verdere informatie delen via mail.  

 

Met vriendelijke groet,  

Jack Smulders,     Wim Sijbers, 

Directeur     Relatiemanager Onderwijs & kwaliteit 
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