Haarlem, 2 september 2021
Kenmerk: 2122013osa
Betreft: Kennismakings- en informatieavond 4 vwo
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van 4V,
Omdat we het belangrijk vinden dat ouders en school een goed contact met elkaar hebben,
organiseren wij aan het begin van ieder schooljaar een kennismakings- en informatieavond waarop
ouders, mentoren en schoolleiding elkaar kunnen spreken en wij als schoolorganisatie duidelijk
kunnen maken wat er in het komende schooljaar staat te gebeuren. Hierbij nodigen wij u van harte
uit voor de kennismakings- en informatieavond voor 4 vwo (atheneum en gymnasium) op
dinsdag 14 september 2021 om 20.15 uur.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
1. Onderwijsprogramma, indeling schooljaar, toetsweken e.d.
In 4 vwo beginnen de leerlingen aan een nieuwe fase van de middelbare school, met meer vrijheid en
eigen verantwoordelijkheid en met voor iedere leerling een eigen vakkenpakket. Voor het vak
maatschappijleer wordt in 4 vwo al een begin gemaakt met het schoolexamen. Tijdens het eerste
deel van de avond zullen we duidelijk maken wat dit in de praktijk voor uw zoon of dochter betekent.
2. Begeleiding in het mentoraat
In aansluiting op het algemene gedeelte volgt een kennismaking met de mentor van uw zoon of
dochter in één van de grotere ruimtes van de school:
4Va
4Vb
4Vc

aula
gymzaal 511
gymzaal 516

de heer J. van den Beld
de heer W.de Jager
mevrouw M. van der Kroft

j.vandenbeld@coornhert.nl
w.dejager@coornhert.nl
m.vanderkroft@coornhert.nl

Wij stellen uw aanwezigheid op deze avond zeer op prijs. In verband met de coronaomstandigheden
vragen we u om alleen – dus zonder uw zoon of dochter en met slechts één ouder per leerling – naar
deze avond te komen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan s.v.p. laten weten door een
mail te sturen aan de mentor via bovenstaand mailadres?
Graag tot ziens op dinsdag 14 september!
Met vriendelijke groet,
Sandra Klesser, coördinator 3&4 vwo
Germain Creyghton, conrector vwo

