Beste Directie, Beste Leerkracht,
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg), Het Beroepenhuis en heel wat Limburgse
partners uit de zorg- en welzijnssector nodigen u en uw leerlingen van de 3de graad graag uit voor de gratis
zorgberoepenrally’s die in november 2018 zullen plaatsvinden in Hasselt, Genk, Heusden-Zolder en Overpelt.
Heeft u op uw school jongeren die graag werken met hun hoofd, handen én hart? Dan is dit voor hen een unieke
kans om op een ervaringsgerichte manier kennis te maken met verschillende beroepen uit de zorg- en
welzijnssector.
Tijdens een zorgberoepenrally doorlopen de leerlingen gedurende een halve dag een circuit waarbij ze een 4-tal
zorgberoepen ontdekken via doe-activiteiten in een realistische context. Bij de te ontdekken beroepen wordt
gefocust op de talenten en competenties die noodzakelijk zijn in deze sector. De leerlingen zijn zo’n 3 uren ter
plaatse, voor elk zorgberoep wordt een 30-tal minuten voorzien. De zorgberoepenrally kan u beschouwen als
een maatschappelijke stage waarbij uw leerlingen meteen ontdekken of ze interesse hebben voor deze
beroepen.
Met dit initiatief richten we ons op alle studierichtingen van de 3de graad. Door het aanbieden van verschillende
trajecten, willen we u als school de keuze laten zowel wat betreft de zorgberoepen als de verschillende locaties
waar de zorgberoepenrally’s zullen plaatsvinden. Naargelang het gekozen traject ontvangt u ook omkaderend
lesmateriaal (ongeveer één lesuur voor de rally en één lesuur nadien) om de leerlingen goed voor te bereiden
en te werken rond talenten.
Indien uw school wenst deel te nemen aan deze zorgberoepenrally, vragen wij u het inschrijvingsformulier via

www.beroepenhuis.be (na enkele seconden verschijnt de button: inschrijven zorgberoepenrally Limburg) in te
vullen.
Snel inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt!
Ten laatste op 7 september zullen we uw deelname bevestigen en dit met vermelding van het traject en de
locatie. U ontvangt dan ook de verdere praktische informatie en de lesvoorbereiding om uw leerlingen voor te
bereiden op hun deelname. Ook via de nieuwsbrief en social media van POM Limburg wordt u op de hoogte
gehouden over dit project (inschrijven via www.pomlimburg.be).
Nog niet overtuigd? Bekijk via onderstaande link enkele sfeerfoto’s van de voorbije edities in OostVlaanderen:
https://www.facebook.com/pg/beroepenhuis/photos/?tab=album&album_id=1599055086828107

In geval van verdere vragen aarzel zeker niet om ons te contacteren.
Alvast heel erg bedankt voor uw interesse en hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groeten,
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