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

 

 

Zwolle, 31 augustus 2021 

Kenmerk: 2021-022-ton 

Betreft: Kennismakingsavond 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  
 
We zijn allemaal met goede zin begonnen met het schooljaar en graag betrekken wij u hier als 
ouder/verzorger ook bij. Daarom nodigen wij u uit voor de kennismakingsavond op dinsdag 7 
september. 
 
De meeste leerlingen hebben dit jaar dezelfde mentor. Instromers en leerlingen die het jaar overdoen, 
krijgen een nieuwe mentor. Het examenjaar gaat razendsnel en we informeren u graag over hoe het 
jaar verloopt. U kunt o.a. informatie verwachten over het SE (Schoolexamen) en CSE (Centraal 
Schriftelijk Eindexamen) en de route om tot een keuze voor een vervolgopleiding te komen.  
 
We hopen u op 7 september te mogen begroeten, maar in verband met protocollen rond corona 
zullen we wat flexibel moeten zijn met de indeling. We hebben besloten de ouderavond per mentor te 
spreiden. Alle mentorgroepen zijn opgedeeld in groepen van maximaal 14 ouders/verzorgers per 
groep. Hieronder vindt u een overzicht met tijden en de indeling van de groepen.  
Ook het dringende verzoek om met 1 ouder/verzorger te komen.  
Leerlingen hoeven niet aanwezig te zijn op deze avond. 
 
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om de avond online te volgen, dan kunt u dit 
aangeven bij de mentor van uw zoon of dochter. 
 
De indeling is gemaakt op achternaam van de leerling. We vragen u om maximaal 5 minuten voor de 
start naar het lokaal te gaan. 
 
Mevrouw Smit - lokaal 009 
Groep 1 (A t/m K) start om 19.00 uur.  
Groep 2 (L t/m Z) start om 20.00 uur. 
 
Mevr. Van Houten - lokaal 006 
Groep 1 (A t/m K) start om 19.00 uur.  
Groep 2 (L t/m Z) start om 20.00 uur.  
 
Mevr. Zuidema - lokaal 001 
Start om 19.30 uur.  
 
Dhr. Scheltinga - lokaal 010 
Start om 19.30 uur.  
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Mevr. Nijholt - lokaal 008 
Start om 19.00 uur.  
 
Dhr. Maljaars - lokaal 002 
Start om 19.00 uur.  
 
Dhr. Ortela - lokaal 108 
Start om 19.30 uur. 
 
Dhr. Schakelaar - lokaal 109 
Start om 19.30 uur. 
 
Mevr. Zwart - lokaal 005 
Groep 1 (A t/m K) start om 19.00 uur.  
Groep 2 (L t/m Z) start om 20.00 uur. 
 
Mevrouw Weber - lokaal 013 
Start om 19.30 uur.  
 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willy Tonis, studieleider 4 mavo 

Rick Heimerikx, studieleider 3 mavo  


