Open Dag 26 maart & aprilmaand Meeloopmaand!

Bekijk de webversie

CHE Decanen Nieuwsbrief
Aprilmaand Meeloopmaand

Beste decaan en/of mentor,
De maand april staat voor de deur. Dit is vaak een spannende maand voor de
examenkandidaten. Nog een paar weken en dan starten de eindexamens. Maar
ook het maken van de juiste studiekeuze vóór 1 mei kan best spannend zijn voor
uw leerlingen. Dat begrijpen wij. Daarom brengen we graag onder de aandacht dat
uw leerlingen zich ook ná 1 mei nog op de CHE kunnen inschrijven voor een
studie.
Aankomende maanden organiseren we verschillende voorlichtingsactiviteiten. Op
zaterdag 26 maart a.s. organiseren we een Open Dag (mét een gratis
Studiekeuzeworkshop), op woensdag 6 april een Proefstudeerdag en op
woensdag 1 juni een Open Avond.
Zijn er nog twijfelende studiekiezers onder de leerlingen? Dan zijn ze van harte
welkom! Fijn als u deze activiteiten onder de aandacht wilt brengen van uw
leerlingen!

Meer info over onze voorlichtingsactiviteiten →

Aprilmaand Meeloopmaand!
In de maand april organiseren wij speciaal voor
uw leerlingen ook een Meeloopmaand.
Leerlingen kunnen een dag meelopen met een
student bij de opleiding van hun keuze en de
praktijk ervaren door colleges te volgen op de
CHE.
Aanmelden voor de Meeloopmaand! →

Opleiding uitgelicht: HBOICT
Een slimme app designen om voorraden
bij te houden? De digitale beveiliging van
een ziekenhuis verbeteren? Zorgen dat je
medewerkers en klanten overal ter wereld
veilig en snel bij jouw data kunnen komen?
In de vierjarige bacheloropleiding HBOICT leer jij hoe je dit soort ICT-oplossingen
ontwikkelt en realiseert.

Check de video hiernaast! →

Heeft u vragen over deze mail of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met
Marsha van Wijhe en/of Marlies Renema via:
Afdeling Marketing & Communicatie
Tel. 0318-696 300 of mailen naar marketing@che.nl.

Volg ons op Social Media
Volg de @dehogeschoolede op social media! Op Instagram en Youtube kun je
regelmatig studenten volgen via de (Live) stories.

Instagram

YouTube

Facebook

Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Telefoon: 0318-696300
E-mail: marketing@che.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je hier afmelden.
Je kunt ook je gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voeg je marketing@che.nl toe aan je adresboek.

Twitter

