Betreft:

voorlichtingsavond mavo 4

Zwolle, augustus 2020

Beste ouder/verzorger,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een informatieavond op donderdag 3 september.
Vanwege het coronavirus kunnen wij onze avonden dit jaar helaas niet organiseren zoals wij gewend
zijn. Graag bieden wij in plaats daarvan een kennismaking met de mentor in aangepaste vorm. Zo is er
toch ruimte voor persoonlijke contact en een goede afstemming tussen thuis en school.
De inleidende, algemene presentatie komt te vervallen.
Samen met deze uitnodiging ontvangt u een pdf met informatie die dit schooljaar van belang is.
Mochten hierover vragen zijn, dan kunnen deze na de kennismaking worden gesteld aan de
teamleider op het lesplein.
De klas wordt deze avond in tweeën gesplitst (zie schema onderaan) en beide groepen krijgen een
presentatie van de mentor.
Tevens is er de mogelijkheid om andere ouders/verzorgers te ontmoeten en vragen te stellen.
Per leerling is er maximaal één ouder/leerling welkom.
Voor de ouderavond dient u zich vooraf in te schrijven:
Surf naar meandercollege.nl, klik op 'ouders en leerlingen' en kies daar voor de optie 'Inschrijven
informatieavond'. Vul alle velden in en verstuur de inschrijving.
Aanmelden kan uiterlijk tot woensdag 2 september 11.00 uur.

(zie volgende pagina voor de indeling)

Indeling informatieavond mavo 4 donderdag 3 september
Tijd
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15

Klas
M41 / 1
M41 / 2

Lokaal Mentor
O22
meneer André Blom
O22
meneer André Blom

Indeling alfabetisch op de achternaam:
v.d. Berg t/m Louwen
Lunsing t/m v.d. Woude

19:30 - 20:15
20:30 - 21:15

M42 / 1
M42 / 2

O23
O23

mevrouw Cynthia Wevers
mevrouw Cynthia Wevers

Askamp t/m Mars
Meiberg t/m Wittebol

19:30 - 20:15
20:30 - 21:15

M43 / 1
M43 / 2

O25
O25

mevrouw Marjolein van de Werfhorst
mevrouw Marjolein van de Werfhorst

Ansink t/m Kleinlugtenbeld
Kramer t/m Wielink

19:30 - 20:15
20:30 - 21:15

M44 / 1
M44 / 2

O26
O26

meneer Gert Jan Barneveld
meneer Gert Jan Barneveld

v. Aalderen t/m Mook
Nes t/m Wals

Graag tot dan!
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u een mailtje sturen naar:
administratie@meandercollege.nl
Leerlingen kunnen met hun vragen terecht bij hun mentor.

Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren van mavo 4,
dhr. G.J. (Gert Jan) Barneveld
dhr. H. (Harrold) Hamberg

leerlingcoördinator en decaan mavo
teamleider mavo

