
Ik heb mijn 
talent ontdekt. 
En jij?

Kom je ook naar 
de Open Dag?
Die is op vrijdag 19 januari 2018 

van 15.30 – 19.30 uur.

Je bent van harte welkom!

Tip
Maak op een van de Talent-middagen 
een selfie op jouw favoriete plek van het 
Edison College. Laat hem nog niet zien 
aan je ouder(s)/verzorger(s), maar vraag 
ze op de Open Dag te raden welke plek jij 
gekozen hebt!  

Schrijf je nu in op 
www.edisoncollege.nl

www.edisoncollege.nl
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st Kom naar de Edison 
Talent-middagen!

Zit jij in groep 8 en ga je volgend jaar 

naar de middelbare school? Wow, dat is 

best spannend. Hoe kom je er nou achter 

wat voor jou de beste school is? Wij willen 

je daar graag bij helpen. Met onze Edison 

Talent-middagen.

Middag 2 en 3 
22 én 29 november 2017

… en duik daarna in jouw 
favoriete afdeling! 

Horeca, Diensten en Producten (HDP)
Leer in één middag hoe je een hazelnootschuim-
gebakje maakt waar niemand van af kan blijven! 

Vakcollege Techniek (PIE) 
Bouw een autootje met elektromotor en bewijs 
dat je niet alleen slim bent, maar ook handig!

Voor crea’s en sporto’s
Er is nog meer te doen! Op het Kunstplein bij-
voorbeeld. Daar kun je een sierraadhanger van 
speksteen maken, met leren veter en een zilve-
ren slotje. 

Blink jij meer uit in sport? Daag jezelf en anderen 
dan uit met Archery Tag: een soort paintball met 
pijl en boog. Er zijn verschillende (veilige!) spel-
vormen mogelijk.

Op welke datum doe jij mee aan Talent-middag 2?
• 22 november 2017 - 13.30-15.30 uur
• 29 november 2017  -  13.30-15.30 uur
• of allebei?!

Middag 1 
1, 8 óf 15 november 2017

Maak eerst kennis met al 
onze opleidingen…

In een restaurant werken. Mensen helpen. Sleutelen aan 
een scooter. 

Misschien weet je nu al wat je het leukst lijkt, of waar je 
het best in bent. Maar het kan ook zijn dat je iets ont-
dekt dat je nooit had verwacht. Dat is het leuke van de 
Talent-middagen! Je kunt het uitproberen.

Na de eerste middag kies je over welke opleiding je meer 
wilt weten. 

PS. Ben je creatief? Vergeet dan niet om even te kijken 
op het Kunstplein! En sportliefhebbers moeten echt even 
op de Toro staan, het eerste interactieve sportveldje van 
Apeldoorn!

Op welke datum doe jij mee aan Talent-middag 1?
• 1 november 2017 - 13.30-15.30 uur
• 8 november 2017  - 13.30-15.30 uur
• 15 november 2017  - 13.30-15.30 uur

Schrijf je nu in op 
www.edisoncollege.nl


