25 februari 19.30 tot 20.20: online bijeenkomst
“Werken en Leren in de Techniek in Maas & Waal”
via h�ps://tech-lokaal.nl/live/

Beste ouders en leerlingen van groep 7 & 8,
Nog even en uw zoon of dochter gaat kiezen voor een middelbare school.
Kiest uw kind voor het Pax Chris�
College Vmbo en hee� hij/zij
belangstelling voor techniek dan
juichen we dat als Maas & Waalse
ondernemers én als Tech-Lokaal
alleen maar toe! Er is in deze
regio volop werk voor jongeren
die met hun handen willen
werken.
Iets maken waar je trots op kunt
zijn, lekker aan de slag met gereedschap, materiaal en machines en wie weet
bouw je ooit zelfs je eigen huis. Hoe leuk is dat!
Binnen de tradi�onele techniek is volop werk, er is garan�e op een baan
zodat je al snel je eigen geld kunt verdienen. Er is keuze genoeg, voor jongens
én voor meiden en je wordt er heus niet al�jd smerig van.
Vindt uw kind het leuk om producten te maken, wil het later
met elektrotechniek werken, een
badkamer aanleggen, lassen,
metselen, zonnepanelen installeren, �mmerman worden, leidingen aanleggen of hee� het interesse één van de vele andere
beroepen in de techniek?
Vrienden voor

Techniek

Een mooie start is dan kiezen voor Pax Vmbo,
rich�ng PIE/BWI. Dat staat voor Produceren,
Installeren, Energie en Bouwen, Wonen, Interieur.
Na het examen ga je verder, bijvoorbeeld met
een BBL opleiding. Hierbij gaat de leerling naar
school én werkt tegelijker�jd bij een bedrijf om
het vakmanschap echt in de prak�jk te brengen.
Dat betekent direct een baan en dus geld
verdienen terwijl je veel ervaring opdoet en
lekker aan de slag bent.
De ondernemers in de regio, verenigd in
“Vrienden van Techniek”, Pax Chris� College én
het Tech-Lokaal willen graag vertellen over de
mogelijkheden binnen de Techniek, nu en later.
U hee� vast ook vragen. Wij willen hier
graag antwoord op geven en nodigen u en
uw kind uit om online deel te nemen aan
het ronde-tafel gesprek. Hierbij vertellen
bedrijven, het Pax maar ook leerlingen over
het leren en werken in de techniek. Ondertussen kunnen u en uw kind vragen stellen
aan de deelnemers.
Doet u mee? U kunt er op 25 februari
van 19.30 tot 20.30 bij zijn via
h�ps://tech-lokaal.nl/live/
Hee� u hierover vragen?
Mail dan naar Mireille Roelofs via
techlokaal@gmail.com of bel naar
Anke Vos via 0487-745613
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