
 

 
 
 

            Uitnodiging ouderavond 
 
Haarlem, 6 september 2022 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),    

   
We zijn weer begonnen! Afgelopen week stond in het teken van ontmoeten en opstarten. De 
brugklasleerlingen zijn tijdens de openingsviering al op zondag gestart met een leuk en energiek 
welkomstprogramma. Afgelopen dinsdag zijn ook alle andere leerlingen fris begonnen met een 
introductiebijeenkomst, waar zij hun mentor en klasgenoten hebben ontmoet. Om ervoor te zorgen dat alle 
leerlingen het schooljaar goed kunnen beginnen met de mentor, zijn er in de eerste week ook 
startgesprekken gevoerd. 
 
Wij willen u natuurlijk ook graag informeren over wat uw kind dit schooljaar te wachten staat, en vinden het 
waardevol dat u zo snel mogelijk kennismaakt met de mentor van uw kind. Gelukkig mag dit weer, als 
vanouds, op school! Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de informatieavonden. 
 
maandag 12 september 2022: 
havo 4 en 5 aanvang 19.30 uur 
vwo 4  aanvang 20.15 uur   
 
dinsdag 13 september: 
leerjaar 1* aanvang 19.30 uur  
vwo 6  aanvang 20.15 uur  
 
woensdag 14 september: 
leerjaar 2* aanvang 19.30 uur  
leerjaar 3*  aanvang 20.15 uur  
 
donderdag 15 september: 
vwo 5  aanvang 19.30 uur  
 
* havo, havo/vwo, vwo en gymnasium 
 
U bent van harte welkom in de aula, waar u wordt ontvangen door de teamleider. Het programma wordt 
vervolgd in een lokaal, met de mentor. Belangrijke onderwerpen die worden besproken zijn; de planning en 
organisatie van het schooljaar, specifieke onderwerpen over het leerjaar, het ondersteuningsprogramma en 
onze gezamenlijke rol in de begeleiding van uw kind. 
 
De mentor is de spil in de begeleiding van uw kind en uw contactpersoon op school. Voor individuele vragen 
kunt u bij de mentor terecht. Gedurende het schooljaar is het uiteraard ook altijd mogelijk om een aparte 
afspraak met de mentor te maken op school. 
 
Voorafgaand aan de informatieavond voor leerjaar 1 is er gelegenheid in gesprek te gaan met onze collega's 
van de afdeling Remedial Teaching (RT), over de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Onze collega’s 
staan tussen 19.00 en 19.30 uur voor u klaar, om al uw vragen te beantwoorden. 
 
Tot binnenkort, op één van de informatieavonden! 
  
Mede namens alle mentoren en teamleiders, met vriendelijke groet, 
 
Sybo Mocking 
conrector onderwijs 


