Haarlem, augustus 2021
Kenmerk: 2122003osa
Betreft: Kennismakings- en informatieavond 5 havo
Geachte heer/mevrouw,
Wij vinden het belangrijk dat ouders en school goed contact hebben met elkaar. Daarom organiseren
wij een kennismakings- en informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 5
havo op:
dinsdag 7 september 2021 in de aula
Voor 5Ha, 5Hb en 5Hc start de avond om 18.30 uur in de aula
Voor 5Hd, 5He en 5Hf start de avond om 19.45 uur in de aula
Wij stellen uw aanwezigheid op deze avond zeer op prijs. Door de coronabeperkingen hebben wij de
avond gespreid over twee groepen en kunnen wij per leerling slechts één ouder/verzorger
ontvangen. Mocht u helemaal niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan per e-mail doorgeven aan de
mentor van uw zoon of dochter. Het programma van deze avond is als volgt:
Eindexamen:

Tijdens dit onderdeel komt de gang van zaken rond het eindexamen aan de orde.
We zullen ingaan op de manier waarop de schoolexamens en het centraal examen
op het Coornhert Lyceum georganiseerd worden. Daarnaast besteden we
aandacht aan alle formaliteiten die behoren bij een examenjaar.

Profielwerkstuk:

Het profielwerkstuk is een groot werkstuk dat, tezamen met CKV en
Maatschappijleer, als combinatiecijfer meetelt in het examen. De heer Postema is
de coördinator van het profielwerkstuk en zal toelichten wat hierin in de komende
maanden van de leerlingen wordt verwacht.

Vervolgopleiding: Er wordt uitleg gegeven over het kiezen van een vervolgopleiding, het meedoen
aan meeloopdagen, matchingsdagen en alles wat nodig is bij het inschrijven voor
een vervolgopleiding.
Na afloop van het plenaire deel van de avond is er nog een korte bijeenkomst met de mentor van uw
zoon/dochter. Ook voor deze bijeenkomst maken wij gebruik van de grote ruimte in onze school,
zodat wij ons goed kunnen houden aan de 1,5 meter afstand.
5 havo:
5Ha
Mw. G. van Oostrum
5Hb
Dhr. K. Brouwer
5Hc
Mw. Y. de Boer-Schuller
5Hd
Mw. E. Strating
5He
Mw. D. Martin
5Hf
Dhr. L. Brouwer

g.vanoostrum@coornhert.nl
k.brouwer@coornhert.nl
y.deboer-schuller@coornhert.nl
e.strating@coornhert.nl
d.martin@coornhert.nl
l.brouwer@coornhert.nl

Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren en coördinator van de havo,
Mw. A. de Wit,
Conrector 3, 4 en 5 havo

