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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het 4e leerjaar, 

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Martin Postma en ik ben sinds dit schooljaar de decaan 
van de Hubertus en Berkhoff, “de Lekkerste School van Nederland”.  
  
Ik ben ruim 30 jaar werkzaam als docent, waarvan de laatste 16 jaar op de Hubertus & Berkhoff. 
Een aantal jaren geleden heb ik een uitstapje gemaakt naar het bedrijfsleven, waarbij ik veel 
ervaring heb opgedaan met reizen en omgang met andere culturen. Deze ervaring kan ik inzetten 
in mijn huidige functie als decaan. Onderaan de brief heb ik mijn telefoonnummer en mijn 
mailadres vermeld, zodat ik allerlei vragen van u wat betreft de doorstroming naar een 
vervolgopleiding van uw zoon/dochter kan beantwoorden. 
 
U zoon/dochter is namelijk in de meeste gevallen nog leerplichtig na het behalen van het VMBO 
diploma. Ik zal u dit jaar verschillende mails sturen over Open dagen en vragen of uw zoon/dochter 
zich al heeft ingeschreven, etc. 
 
Er zal een informatieavond voor de 4e jaars leerlingen op onze school plaatsvinden, georganiseerd 
door het MBO College Centrum in de vakrichtingen bakken, koken en serveren (Hospitality). Deze 
informatieavond is gepland op donderdag 4 november 2021 van 19.00 uur tot 21.30 uur. 
Nadere informatie volgt hierover. 
 
Per 1 oktober 2021 is de inschrijving voor het MBO open, dan kunt u uw zoon/dochter inschrijven. 
 
De eerste Open dag die in het 4e leerjaar plaatsvindt bij het MBO is op 14 oktober 2021 van 16.00 
uur tot 20.00 uur.  
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen 
 
Daarnaast zijn er informatieavonden op maandag 8 november 2021 en maandag 10 januari 
2022 voor ouders/verzorgers voor leerlingen waarin het thema “hoe help ik mijn kind bij het maken 
van een studiekeuze”. 
 

https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen
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9 juni 2017 

Kenmerk 

201706-0083 

 

 
 

 
 

Ook zijn er de zogeheten “Try-Out Days” waar leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op de MBO 
colleges vragen kunnen stellen aan studenten en docenten. 
Deze dagen staan op de agenda voor vrijdag 19 november en zaterdag 20 november 2021,  
zaterdag 15 januari en donderdag op 27 januari 2022. 
 
Als uw zoon/dochter aan de open dagen wil deelnemen van het ROCvA dan is het  
handig om een account aan te maken op de website. 
 
Alle bovengenoemde data zijn uiteraard afhankelijk van de Corona maatregelen die ten tijde van 
de activiteiten gelden.  
 
Heeft  u een vraag of opmerking, dan hoor ik dit graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Dhr. M. Postma 
Schooldecaan Hubertus en Berkhoff “de Lekkerste School van Nederland” 
E-mail: m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl 
Tel.: 020-5797194 

 

mailto:m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl

