
Uitnodiging voorlichtingsavond klas 5 

Zwolle,   30 augustus 2019 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Graag willen we u informeren over de zaken die in leerjaar 5 aan de orde komen: de opbouw 
van de schoolexamens, het jaarprogramma en overige relevante zaken. Daarnaast is er een 
voorlichting over de studiekeuze. Over deze onderwerpen kunnen vragen bestaan en om u en 
de leerlingen gelegenheid te geven antwoorden te vinden op deze vragen én om kennis te  
maken met de tutor, nodigen wij zowel ouders als leerlingen klas 5 van harte uit om de  
voorlichtingsavond vijfde klas op donderdag 5 september bij te wonen. 
 
Twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen zullen een uitgebreide presentatie houden 
over studeren aan de universiteit. Er wordt informatie gegeven over o.a. het belang van een 
goede studiekeuze, het verschil tussen hbo en wo, de bachelor-masterstructuur, de aanmelding 
en plaatsing, het zoeken naar een kamer, het studentenleven en  studiefinanciering en 
geldzaken. 
 
Wij stellen het bijzonder op prijs als u met uw zoon/dochter op deze avond aanwezig bent. 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
19.30 uur  ontvangst met koffie en thee 
19.45 uur  programma klas 5 en voorafgaand info Internationalisering  
20.00 uur  Gaan studeren, voorlichting van studenten van de RU Groningen 
 

20.45 uur Pauze 
 
21.00 uur kennismaking met de tutor: 
              5A  - mw. A. Kaskens  (akaskens@celeanum.nl) 
   5B  - mw. J.  de Boer   (jdeboer@celeanum.nl)   
                         5C  - mw. A.  de Boer-Arts (adeboer@celeanum.nl) 
   5D  - mw. S. Koster (skoster@celeanum.nl) 
                                           5E   - mw. P. van Twist is verhinderd (pvantwist@celeanum.nl) 
 
21.45 uur        Einde avond 
 
In verband met de voorbereiding verzoeken wij u op onderstaand strookje kenbaar te maken of 
u aanwezig zult zijn. Wilt u deze strook invullen en uiterlijk woensdag 4 september a.s. 
inleveren bij de receptie of mailen aan de tutor?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke van Elsas-van Rhee 
conrector klas 5/6 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Antwoordstrookje voorlichtingsavond vijfde klas 
 
De ouder(s)/verzorger(s) van _____________________________ uit klas 5A / 5B / 5C / 5D/ 5E 
 

 zullen met ____ personen, incl. leerling, aanwezig zijn op de voorlichtingsavond.  
 zullen niet aanwezig zijn.  


