Haarlem, september 2021
Kenmerk: 2122011osa

Betreft: Kennismakings- en informatieavond 4 mavo
Geachte ouders/verzorgers,
Het schooljaar 2021-2022 is begonnen en uw zoon of dochter is gestart in het examenjaar van de
mavo. Graag willen wij u informeren over het programma van dit examenjaar. Daarom nodigen wij u
uit voor een kennismakings- en informatieavond op donderdag 9 september. In deze brief leest u
meer over het verloop van de avond.
Vanwege de coronamaatregelen hebben wij besloten de informatieavonden op een wat andere
manier te organiseren dan u wellicht van ons gewend bent. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op
prijs. Echter gezien de beperkte ruimte die we op school kunnen gebruiken, kunnen we slechts één
ouder/verzorger per leerling ontvangen. Wilt u via de volgende link aangeven of u bij de
informatieavond aanwezig wilt zijn? Op deze manier kunnen wij de ruimtes goed inrichten.
Aanmelden via https://forms.office.com/r/7rF1X55gDY
Het doel van deze avond is om u informatie te verstrekken over onze begeleiding, het
examenreglement, het programma van toetsing en afsluiting en het profielwerkstuk. Tevens krijgt u
de gelegenheid kennis te maken met de mentoren. Tijdens deze avond zal onze decaan u inlichten
over de wijze waarop wij dit jaar uw kind gaan begeleiden bij het maken van een keuze voor een
vervolgopleiding.
Het programma van deze avond is als volgt:
20:00 uur Inleiding door de conrector mavo, dhr. L. Postma en de coördinator mevr. B. Evers
U krijgt informatie over het programma van het examenjaar op de mavo.
Voorlichting door de decaan van de mavo, dhr. K. Huijer.
De decaan zal u vertellen wat de mogelijkheden zijn na de mavo.
Aansluitend maakt u kennis met de mentor van uw zoon of dochter. Ook voor deze bijeenkomsten
maken wij gebruik van de grote ruimtes in onze school. Op deze manier kunnen we de 1,5m afstand
hanteren.
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Mw. L. van Balen (l.vanbalen@coornhert.nl) en mw E. Robijns (e.robijns@coornhert.nl)
Mw. G. Goksen (g.goksen@coornhert.nl) en mw. M. Dijkhoff (m.dijkhoff@coornhert.nl)
Dhr. K. Huijer
(k.huijer@coornhert.nl)
Mw. D. Ploeger (d.ploeger@coornhert.nl) en mw. E. de Joode (e.dejoode@coornhert.nl)

Graag tot ziens op donderdag 9 september, 20:00 uur
Met vriendelijke groet,
Dhr. L. Postma, conrector 3 en 4 mavo
Mw. B. Evers, coördinator 3 en 4 mavo

