Aan: De standhouders van het Study & Career Event Bonaire 2017
Bonaire, Oktober 2017
Onderwerp: laatste nieuws over Study & Career Event Bonaire
Beste standhouder,
De dag van het Study & Career Event Bonaire 2017 komt snel naderbij! In deze brief zal ik u van belangrijke
informatie over de beroepenmarkt voorzien, dus lees deze brief a.u.b. goed door.
Het Study & Career Event (SCE) zal plaatsvinden op vrijdag 10 november 2017 in de aula en sporthal van
Jong Bonaire, Kaya Lib. Simon Bolivar 16, Kralendijk. Het evenement is van 13.00u tot 18.00u geopend voor
bezoekers. We stellen het zeer op prijs als u tot aan de sluiting van de informatiemarkt blijft, om ervoor te
zorgen dat alle informatie voor alle bezoekers toegankelijk is.
In tegenstelling tot vorig jaar hebben we 1 aaneengesloten programma, dus geen avondopenstelling meer.
Om 13.00u is de officiële opening van de informatiemarkt. In de vroege middag zullen leerlingen van de
middelbare school en studenten van het MBO de informatiemarkt bezoeken, samen met hun klas en
mentor. Later in de middag verwachten we meer het algemene publiek, zoals ouders van leerlingen van de
middelbare school, en andere mensen die een kijkje komen nemen.
Meer dan alleen informatie geven
Zoals u weet is deze informatiemarkt in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die een studie en of beroep
moeten gaan kiezen. Het is niet alleen belangrijk om deze jongeren informatie te geven over uw organisatie,
maar juist ook om ze te inspireren voor een bepaald beroep of studie! ‘Wat zijn mijn talenten? Wat vind ik
leuk om te doen? Waar krijg ik energie van?’ zijn vragen waar jongeren over na moeten denken.
Ik moedig alle standhouders aan om de stand zo interactief en levendig te maken als mogelijk. Hopelijk kan
ik u met de 3 I’s op weg helpen:
- Informeren: folders, website of presentatie laten zien, uitleg geven
- Inspireren: de bezoeker laten nadenken over wat hij/zij wil en kan, door middel van leuke
activiteiten zoals een quiz, iets laten proeven, etc.
- Indruk geven: bezoekers een indruk geven van de beroepen en studies: iets van een beroep laten
zien, een demo-opstelling, enz.
Op verschillende moment van de dag zijn er demonstraties te zien van onder andere de Justitiële Inrichting
en de Politie. Indien u ook geïnteresseerd bent om zo’n demonstratie te laten zien, hoor ik dat graag.
Inrichten stand
Vanaf 9.00u tot 12.30u heeft u de gelegenheid om uw stand op te bouwen. U kunt zich bij aankomst eerst
melden bij de organisatoren, en zij zullen u uw stand wijzen. Ook hebben we een internetaansluiting; de
code ontvangt u die dag van de organisator. Verder krijgt u voor elke stand twee lunchbonnen en vier
consumptiebonnen van de organisatie. Ook zijn er snacks en dranken te koop.

We hebben de volgende suggesties voor u voor het inrichten van uw stand. Uw stand bestaat uit een tafel
van 1.85m breed, en 2 stoelen (als u extra tafels en/of stoelen heeft aangegeven op het inschrijfformulier
zullen die er ook staan). We adviseren u een kleed mee te nemen om over de tafel te leggen, en natuurlijk
decoratiemateriaal en folders etc. Er zijn verplaatsbare (houten) achterwanden beschikbaar, waaraan u
posters en decoratiemateriaal kunt bevestigen. Een plattegrond van de locatie is binnenkort beschikbaar
zijn op onze website.
Het programma van de informatiemarkt ziet er grofweg als volgt uit:
Datum

Tijd

Activiteit

Vr 10 november

9.00 – 12.45

Opbouwen informatiemarkt

11.00 – 13.00

Eventueel klassenbezoek op school

13.00

Officiële opening

13.00-18.00

Informatiemarkt open voor leerlingen en publiek
Demonstraties

18.00-19.00

Afbouwen

Wilt u er rekening mee houden dat uw factuur voor deelname aan de SCE voor aanvang van de
informatiemarkt betaald dient te zijn. Indien uw betaling op 6 november 2016 nog niet op onze rekening is
bijgeschreven dient u het bedrag contant te voldoen op de dag zelf, alvorens u begint met het opbouwen
van uw stand.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

Rosemarijn de Jong
Coördinator Study & Career Event Bonaire 2017
E-mail: studyfairbonaire@gmail.com
Tel.: +599 701 9797

