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Zwolle, 27 augustus 2021 

 

 

 

Betreft: Uitnodiging voorlichtingsavond klas 5 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 5, 

 

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. Over deze onderwerpen 

kunnen vragen bestaan en om u  gelegenheid te geven antwoorden te vinden op deze vragen 

én om kennis te  maken met de tutor, nodigen wij u van harte uit voor de  voorlichtingsavond 

klas 5. 

 

Gewoonlijk organiseren we deze voorlichtingsavond op school. Dit jaar zijn we helaas wederom 

genoodzaakt om deze avond, vanwege de coronamaatregelen digitaal via Microsoft Teams te 

organiseren.  

 

De voorlichtingsavond vindt plaats op donderdag 2 september om 20.00 uur en bestaat uit twee 

delen. Een plenair deel met algemeen informatie over klas 5 en een deel waarin u kennis kunt 

maken met de tutor. 

 

Hoe gaat dat in zijn werk: 

 

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor deelname aan deze avond. Dit kan tot en met 

dinsdag 31 augustus. U ontvangt dan op het door u ingevulde e-mailadres een uitnodiging voor 

een vergadering in Microsoft Teams. Via deze uitnodiging kunt u deelnemen aan het eerste 

algemene deel van de voorlichtingsavond. Tijdens het plenaire gedeelte zullen de links worden 

gedeeld voor de kennismaking met de tutor. Deze link kunt u dan na het plenaire deel gebruiken 

voor dit tweede gedeelte van de voorlichtingsavond.  

 

Het plenaire deel van de avond zal ongeveer 20 minuten duren. Het tweede deel zal ongeveer 

een half uur duren. In dit tweede deel met de tutor stelt de tutor zich voor en loopt met u het 

jaar door. Ook wordt aangegeven op welke wijze u contact kunt onderhouden met de tutor. 

Daarna kunt u nog vragen stellen.  

 

Ik hoop u (online) te zien op 2 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.F.M. (Antoon) Boks M.Ed. 

Conrector bovenbouw 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8S3w98rdnwdAvBPvfIokmLhUQjgxTklBSTE5TERSS0ZFSU4yUDBVNElVVC4u

