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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 5 havo en 6 atheneum 

 

 

Zwolle, 19 juni 2020 

Kenmerk: 2020/229/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. We mogen 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. I.v.m. de coronacrisis zullen we óók de diplomeringsavond in 

aangepaste vorm moeten organiseren. 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 aansluit bij de wensen van onze examenkandidaten. Een peiling onder leerlingen 

hebben we mee laten wegen bij het besluit. Het doel is natuurlijk altijd geweest dat het een feestelijke 

avond wordt waar de leerling, uw kind, centraal komt te staan en dus volop in het zonnetje wordt 

gezet.  

 

Dit betekent dat we tijdens de diplomering onze examenkandidaten op school uitnodigen en dat 

ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden de avond op afstand mee kunnen beleven.  

Wij zorgen voor een beveiligde livestream, de inlogcodes en de link ontvangt u volgende week. Ook 

zijn er fotografen aanwezig om dit onvergetelijke moment vast te leggen. Na de diplomeringsavond 

ontvangt u de opname van de livestream zodat u dit moment altijd nog eens samen met uw 

zoon/dochter terug kunt kijken en ook de foto’s zullen met u worden gedeeld.  
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Naar aanleiding van de uitnodiging die de leerlingen voor de diplomering ontvangen hebben, kregen 
we van een aantal ouders de vraag om de diplomering anders te organiseren, zodat 
ouder(s)/verzorger(s) er wel bij kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat we niets liever hadden gewild 
dan dit te realiseren en we hebben het samen met de ouderraad nog eens kritisch bekeken, maar door 
organisatorische beperkingen hebben we het zo moeten laten. Een verandering is nu niet meer 
realiseerbaar.  

Op afstand 

Na het formele deel, de diplomering, zal een feestje met familie en vrienden dus thuis moeten 

plaatsvinden. We doen er uiteraard alles aan om u wel zoveel mogelijk mee te laten genieten (op 

afstand) en om te zorgen dat uw zoon/dochter enthousiast thuiskomt na deze feestelijke diplomering.  

 

De diplomering van onze 5-havokandidaten vindt plaats op donderdag 25 juni, de leerlingen van 6 

atheneum mogen woensdag 1 juli het diploma in ontvangst nemen. Informatie over deze avond hebt u 

al eerder ontvangen. Wij kijken uit naar de diplomeringsavonden en zullen er, ondanks de RIVM-

richtlijnen, een memorabel moment van gaan maken.  

 

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.  

 

Tot slot 

Zowel voor het maken en delen van de livestream als de foto’s hebben wij nog een akkoord van 

leerlingen en/of ouders nodig. Dit i.v.m. de wet op de privacy. Wilt u zo vriendelijk zijn de vragen in de 

volgende link te beantwoorden?  

Let op: zonder een akkoord kunnen we geen opnames en/of foto’s maken. klik hier 

 

Mocht u nog vragen hebben over de diplomeringsavond, dan kunt u contact opnemen met de 

studieleiders, dhr. Antoon Boks (havo) of dhr. Jacques Roetman (atheneum).  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het hele team, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8U0_t1D11-tNpsRRgp70hEhURExEQ0wzMTM0VzZUSTNBVkxDMlZYTEpJRC4u

