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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4 mavo 

 

Zwolle, 19 juni 2020 

Kenmerk: 2020/228/krk 

Betreft: Diplomering 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw zoon/dochter is geslaagd, van harte! Wij hopen dat 4 juni met de slingers, ballonnen, het 

examenlied en de felicitatie vanuit de lucht, een feestelijke dag is geweest. Uw zoon/dochter sluit 

zijn/haar middelbare schoolperiode nu af en u als ouder wellicht ook. Afgelopen jaren zijn er 

ongelooflijk veel herinneringen gemaakt. Vrolijke, verdrietige, leerzame maar bovenal onvergetelijke 

herinneringen. Er komt nu een einde aan een belangrijke fase in het leven van uw kind. Afgelopen 

jaren heeft hij/zij zich toch van kind tot (jong)volwassene ontwikkeld. Een nieuwe fase in hun leven 

breekt nu aan.  

 

Een uniek examenjaar 

Zoals we allemaal weten, is dit examenjaar anders verlopen dan we ooit hadden kunnen voorzien.  

Het besluit om de examens dit schooljaar niet door te laten gaan, was een ingrijpende beslissing. Alles 

werd voor uw zoon/dochter anders. Wel mogen we met elkaar constateren dat onze 

examenkandidaten, waaronder uw kind, hier goed mee om zijn gegaan. Ieder uiteraard op zijn/haar 

eigen manier.  

 

Diplomering 

Natuurlijk hadden we de periode op Thorbecke graag samen met alle examenkandidaten, hun 

ouder(s)/verzorger(s) en andere genodigden willen afsluiten. Zoals u in de uitnodiging hebt kunnen 

lezen, zal dat niet het geval zijn. Oók de diplomeringsavond zullen we in aangepaste vorm moeten 

organiseren dit schooljaar. Op 20 mei werd tijdens de persconferentie duidelijk welke ruimte er voor 

scholen is. We hebben gezocht naar een manier om toch een unieke diplomering te organiseren die 

ook aansluit bij de wensen van onze examenkandidaten. Het doel is natuurlijk altijd geweest dat het 

een feestelijke middag/avond wordt waar de leerling, uw kind, centraal komt te staan en dus volop in 

het zonnetje wordt gezet.  

 

Op 23 juni zullen we een heuse drive-through maken waarin het diploma wordt uitgereikt.  

U hebt inmiddels informatie over deze middag/avond ontvangen van dhr. Willy Tonis.  

 

Dank 

Graag maak ik ook van deze gelegenheid gebruik om u te bedanken voor de steun en begeleiding in de 

afgelopen jaren. Met elkaar doorloop je deze fase, en een goede afstemming tussen school en het 

thuisfront is van groot belang voor het slagen van onze leerlingen, in welk opzicht dan ook.  

Dank voor uw betrokkenheid de afgelopen jaren.  
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Tot slot 

Natuurlijk willen we dit onvergetelijke moment in meerdere opzichten vastleggen, vandaar dat we een 

fotograaf hebben gevraagd om de speciale momenten vast te leggen. De foto’s die door hem worden 

gemaakt, zullen na afloop met u worden gedeeld.  

 

Mocht u nog vragen hebben over de diplomeringsmiddag/-avond, dan kunt u contact opnemen met 

dhr. Willy Tonis, studieleider mavo.  

 

We verheugen ons enorm op volgende week en kijken ernaar uit jullie te mogen ontmoeten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het hele team, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 


