
alumni

Eén van de 
leukste en meest 

gemotiveerde 
jongerengroepen 

van Nederland

Now it begins 

Contact
IMC Alumni is onderdeel van 
Stichting IMC Weekendschool 

Volg ons op Instagram 
 @imc_alumni

Mail ons via 
 alumni@weekendschool.nl

Kijk op onze website
 www.imcweekendschool.nl

Jouw gegevens
Zorg ervoor dat wij de juiste contact-

gegevens hebben en laat ons weten wat jou 

bezighoudt (studie, werk). Stuur een mailtje 

naar alumni@weekendschool.nl 

Stichting IMC Weekendschool neemt 

jouw privacy serieus, en we gaan altijd 

zorgvuldig om met de gegevens die je met 

ons deelt. 

Evenementen
Kom je ook naar één van onze evenementen?

•  Ilumnus, de bijeenkomst waar derdejaarsleerlingen 
voor het eerst met elkaar en het alumni-netwerk 
kennismaken.

•  Heroes Day, waar alle alumni van 18+ zijn uitgenodigd 
voor een toffe middag met inspirerende sprekers, 
gastoptredens en workshops.

•  Eens in de twee jaar organiseren we Horizon, de 
alumni- en partnerdag voor álle oud-leerlingen.

Je ziet het: ook naast onze programma’s is er voor 
alumni genoeg te doen. Houd onze Instagram 
pagina in de gaten voor alle actuele bijeenkomsten en 
evenementen. 

Word begeleider
Wil je iets terugdoen? Je kunt helpen als begeleider 
in de klas op je vestiging of je aansluiten bij de 
Vestigingsraad; samen met andere oud-leerlingen 
organiseer je leuke activiteiten voor alumni van jouw 
vestiging. 

Of word IMCoach. Ervaar hoe het is om kinderen te 
inspireren en van betekenis te zijn voor anderen. 
Je ontwikkelt verschillende vaardigheden die jou 
in de toekomst zullen helpen. En het leuke is: je 
krijgt er iets voor terug! Je ontvangt namelijk een 
Europass certificaat voor vrijwilligerswerk, en een 
evenementenbon ter waarde van 100 euro! 

Schrijf je in via IMCoach.nl en help kinderen met hun 
belangrijkste vragen. 

Ontwikkeling
Blijf jezelf ontwikkelen door 
trainingen, masterclasses en 
inspirerende werkbezoeken bij 
IMC Alumni. 

Ondersteuning
IMC Alumni is er voor jou, om je 
op weg te helpen bij je studiekeuze 
en naar werk dat bij je past.
 

Netwerk
Door IMC Alumni blijf je in contact 
met alumni uit het hele land voor 
uitwisseling, plezier en gezelligheid.

Wij zijn IMC Alumni



 

Je ontwikkelt 
kwaliteiten die je 
je hele leven kunt 

inzetten. Word onze 
ambassadeur! 

Er zijn 
11 Connecties 

actief voor 
oud-leerlingen 

Ondersteuning 
IMC Alumni kan je tijdens jouw middelbare school of 
vervolgopleiding ondersteunen. Bijvoorbeeld bij een 
profielkeuze of met huiswerkbegeleiding en bijles. 
Ook kun je bij ons terecht voor advies of begeleiding bij 
de keuze van een studie die bij je past.

Ga jij dit jaar stage lopen? We denken graag met je mee. 
Stichting IMC Weekendschool werkt samen met veel 
verschillende gastdocenten, bedrijven en organisaties, 
die onze oud-leerlingen de mogelijkheid bieden om 
waardevolle werkervaring op te doen via een stageplek. 

Ben jij al op zoek naar passend werk? We helpen je 
graag bij het schrijven van een CV of goede sollicitatie-
brief, en we bieden je leerzame sollicitatietrainingen 
die door het jaar heen zowel op de vestigingen als 
landelijk georganiseerd worden. 

Connecties
IMC Alumni biedt programma’s waarmee je jezelf 
verder kunt ontwikkelen. Dat kan door het volgen van 
trainingen, masterclasses en workshops. 

Deze worden georganiseerd door onze Connecties 
waarbinnen alumni samen een vakgebied verder 
verkennen. 

Er zijn 11 Connecties actief voor oud-leerlingen 
uit het hele land: Communicatie & Journalistiek, 
Events, Finance, ICT, Kunst & Cultuur, Leiderschap, 
Ondernemerschap, Politiek & Maatschappij, Recht, 
Techniek en Zorg. 
 
Wil je meer weten? Lees alles over de Connecties op 
onze website. Wil je een keer mee? Stuur dan een 
berichtje via Instagram of stuur een mailtje naar 
alumni@weekendschool.nl.
 

Now it begins! 
Ben jij een oud-leerling van Stichting IMC Weekend-
school? Dan hoor je bij één van de leukste en meest 
gemotiveerde jongerengroepen van Nederland: 
IMC Alumni. 

Na het behalen van je diploma sta je pas aan het begin 
van heel veel keuzes en mogelijkheden: school, stage, 
studie en werk. Juist daarbij zou je best wat hulp kunnen 
gebruiken. Wij staan voor je klaar! 

IMC Alumni is het actieve netwerk van meer dan 
drieduizend oud-leerlingen waarmee je verder komt
in je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt meedoen 
aan programma’s, trainingen, masterclasses, ook 
tijdens de zomermaanden. Of ga mee op één van onze 
(buitenlandse) reizen? Ook kan je via IMC Alumni iets 
terugdoen voor jouw eigen vestiging, als je dat wilt. 

Ambassadeursopleiding 
Ieder jaar organiseren we de Ambassadeursopleiding 
voor alumni vanaf 16 jaar. Gedurende drie weekenden 
leer je met behulp van storytelling-technieken jouw 
persoonlijke verhaal te vertellen én dat van Stichting 
IMC Weekendschool. Je leert slim presenteren, je krijgt 
mediatraining van professionals en je krijgt tips & 
tricks van bestaande ambassadeurs. Daarmee ontwikkel 
je kwaliteiten die je je hele leven kunt inzetten. 

Word onze ambassadeur! 

Communicatie & 
Journalistiek

Events Finance ICT Kunst & 
Cultuur

Leiderschap Onder-
nemerschap

Politiek & 
Maatschappij

Recht Techniek Zorg


