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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de klassen 3, 4 en 5 havo 

 

 

Zwolle, 31 augustus 2021 

Kenmerk: 2021/024/app 

Betreft: Kennismakingsavond met de mentor 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag willen we  u uitnodigen om kennis te maken met de mentor van uw zoon/dochter in de 

bovenbouw van het havo. Wegens de coronamaatregelen moeten we de kennismakingsavond 

wederom iets anders inrichten in verband met de te houden afstand van 1,5 meter.  

 

De kennismakingsavond vindt plaats op dinsdag 7 september, volgens het schema dat u vindt onderaan 

de brief. Het is mogelijk om de avond fysiek bij te wonen, maar het is ook mogelijk om de kennismaking 

met de mentor op afstand te volgen via Microsoft Teams.  

Voor het fysiek bijwonen van de bijeenkomst geldt dat er maximaal één ouder per leerling op school 

mag komen. De fysieke bijeenkomsten zullen zodanig worden georganiseerd dat het mogelijk is om 

onderling een afstand van 1,5 m te houden.  

Bij de receptie in gebouw A wordt vermeld waar de mentor u die avond zal ontvangen. Vanzelfsprekend 

hebben wij er begrip voor wanneer u besluit om de kennismakingsavond niet fysiek bij te wonen. 

 

Wanneer u aangeeft dat u de bijeenkomst online wilt volgen, dan ontvangt u een uitnodiging voor deze 

online bijeenkomst via de email. Uw emailadres kunt u invullen op het opgaveformulier.  

 

De mentor zal u het één en ander vertellen over zijn/haar taak en hoe deze door hem/haar ingevuld 

wordt. Tevens zult u informatie krijgen over het schoolgebeuren in het algemeen. Uiteraard wordt u in 

de gelegenheid gesteld om uw eventuele vragen te stellen. Op deze wijze kunt u de mentor op 

informele wijze nader leren kennen. Bovendien hopen we dat u op deze manier een goed beeld krijgt 

van datgene wat uw zoon/dochter komend schooljaar te wachten staat. 

 

Het is juist in deze tijd voor ons belangrijk om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen op deze 

avond en hoeveel mensen de bijeenkomst online willen volgen. Daarom verzoek ik u het 

opgaveformulier in te vullen door hier te klikken. 

Wilt u zich uiterlijk 6 september voor 13.00 uur aanmelden voor deze avond? 

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Manon Appelmelk en Stefan Hamster 

Studieleiders 3, 4 en 5 havo 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8UAV2cMAV7xJqgpIwNkA0Y5UMVBKMjkwWlY1MFgyVktPR05RQVVYWDhYQy4u
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Klas en starttijd mentor Lokaal  

3H1 – 18.30 Mevrouw Blikman 012     

3H2 – 18.30 Meneer van Harskamp 205 

3H3 – 18.30 Mevrouw Godvree- v.d. Akker 105 

4H1 – 19.15 Meneer Borger 110 

4H2 – 19.15 Mevrouw Bakker 201 

4H3 – 19.15 Meneer Koopman 101 

4H4 – 19.15 Meneer Meinen 003 

4H5 – 19.15 Mevrouw Bouwman 104 

5H1 -   20.15 Mevrouw Veltman 207 

5H2 -  20.15 Meneer Conradie 301 

5H3 -  20.15 Mevrouw Land 102 

5H4 -  20.15 Mevrouw Teule 005 

 


