
Geachte ouders/verzorgers, beste eindexamenkandidaten,  
 
Hierbij nodigen wij ouders/verzorgers en leerlingen uit leerjaar 4 van harte uit aanwezig te zijn op de 
speciale voorlichtingsavond met als thema “samen naar een goede keuze 2.0” op:  
 

maandag 28 augustus  van 19.15 uur tot 21.15 uur. 
 
Inloop en koffie vanaf 19.00 uur. Voor onze eindexamenkandidaten is het een heel belangrijk jaar. 
Schoolexamens, centraal schriftelijke examens, praktijkexamens: er gelden speciale regels en 
procedures. Het is belangrijk dat de leerling maar ook de ouders/verzorgers goed op de hoogte zijn 
wat er wordt verwacht en welke afspraken en procedures hierbij gelden.   
 
Maar je moet nu ook al naar de toekomst kijken. Wat te doen na MY college? Welke mogelijkheden 
zijn er in het mbo en welke eisen worden er gesteld? Hoe bereid ik mij het beste voor op die 
overstap. Na het succes van vorig jaar zullen wij ook dit jaar weer intensief gaan samenwerken met 
het Steunpunt onderwijs om deze stap te begeleiden. 
 
Een belangrijke avond dus, voor de leerling maar ook voor u als ouder. Naast onze decaan is ook de 

examencommissie en het Steunpunt onderwijs aanwezig.  

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 
 
19.15 uur:   ontvangst 
19.30 uur – 19.50 uur: algemene informatie door de secretaris van de examencommissie   

mevr. L. van den Houten.  
19.50 - 20.05 uur:   “Het mbo en de mogelijkheden” door decaan L. Maassen 
20.05 - 20.10 uur:  Steunpunt onderwijs: “Hoe help ik mijn kind kiezen?” 
20.15 - 20.30 uur:   pauze 
20.30 - 21.05 uur:  interactief gedeelte + uitleg project ”Samen naar een goede keuze” 
21.05 - 21.15 uur:  vragenronde 
21.15 uur:   afsluiting 
 
Wij rekenen op uw aanwezigheid. Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan deze mail via “beantwoorden” 
terugsturen en uw afwezigheid aan ons kenbaar maken. Wij kunnen hier dan met de organisatie van 
de avond rekening mee houden.  
 
Alvast bedankt en tot maandag 28 augustus. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
L. Maassen 
Decaan MY college 
Leerjaarcoördinator leerjaar 4 
 


