Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van 6V

Haarlem, 31 augustus 2021
Kenmerk: 2122019osa
Betreft: Kennismakings-en informatieavond 6 vwo
Geachte heer/mevrouw,
Wij vinden het belangrijk dat ouders en school aan het begin van dit examenjaar een goed onderling
contact hebben over het onderwijs- en examenprogramma en over de begeleiding die hiervoor nodig
is. Wij organiseren daarom een informatieavond voor de ouders van de 6V-leerlingen meteen in het
begin van het schooljaar, zodat we gezamenlijk een goede start maken en er voor alle betrokkenen
duidelijkheid is over wat er in het examenjaar zoal moet gebeuren, niet alleen om het eindexamen te
kunnen halen, maar ook om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding in
het WO of HBO.
Wij organiseren deze avond op maandagavond 13 september aanstaande. In verband met de
coronaomstandigheden zullen we de avond in twee tranches organiseren en vragen we u bovendien
om alleen – dus zonder uw zoon of dochter en met slechts één ouder per leerling – naar deze avond
te komen. We beginnen met een algemeen deel in de aula, gevolgd door een bijeenkomst met de
mentor.
De ouders van 6Va en 6Vb worden verwacht om 19.00 uur in aula.
De ouders van 6Vc en 6Vd worden verwacht om 20.15 uur in de aula.
Na deze algemene bijeenkomst van ongeveer een half uur is er gelegenheid tot (nadere)
kennismaking met en vragen stellen aan de mentor, als volgt:
6Va
6Vb
6Vc
6Vd

gymzaal 511
gymzaal 516
gymzaal 511
gymzaal 516

mw. I. Haeck
dhr. R. van den Hoek
dhr. M. Duijnstee
mw. Y. Scharrenborg

i.haeck@coornhert.nl
r.vandenhoek@coornhert.nl
m.duijnstee@coornhert.nl
y.scharrenborg@coornhert.nl

Mocht u niet op de informatieavond aanwezig kunnen zijn, dan graag even bericht van afmelding aan
de mentor via een van bovenstaande e-mailadressen.

Met vriendelijke groet,
Elske van Galen, coördinator 5&6 vwo
Germain Creyghton, conrector vwo

