Zwolle, 8 september 2020

Aan:

Ouders en verzorgers van leerlingen uit havo 2 en vwo 2

Betreft: Voorlichtingsavond 23 september

Beste ouder/verzorger,
Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsavond op woensdag 23 september.
Vanwege het coronavirus kunnen wij de informatieavonden niet organiseren zoals wij gewend zijn te
doen. Persoonlijke aandacht vinden wij op het Meander College erg belangrijk. Wij hechten ook aan
een goede afstemming tussen thuis en school. In aangepaste vorm willen wij daarom wel een
kennismaking met de mentor organiseren.
Elke klas wordt in twee delen gesplitst (zie schema onderaan) en u volgt een presentatie van de
mentor over de gang van zaken komend schooljaar.
Tevens is er de mogelijkheid om andere ouders/verzorgers te ontmoeten en vragen te stellen.
Voor alle duidelijkheid: deze avond is niet bedoeld voor leerlingen.
Helaas kunnen wij maar één ouder/verzorger van elke leerling ontvangen.
De algemene informatie wordt niet centraal gepresenteerd. Belangrijke informatie over het schooljaar
zal verwerkt worden in de presentatie van de mentor.
Wij verzoeken 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 dinsdag 22 september 11.00 uur.

Schema ouder en mentor:
Tijd
19:30 – 20:15

Klas
H21 / 1

20:30 – 21:15

H21 / 2

19:30 – 20:15
20:30 – 21:15

Lokaal

Mentor
Jeroen de Wit/
Ida Verwoert
Jeroen de Wit/
Ida Verwoert

Indeling achternaam ouders:
Askamp t/m Huisintveld

H22 / 1
H22 / 2

Raymond Steenwelle
Raymond Steenwelle

Al-Sett t/m Van Maanen
Mensonides t/m Woldhuis

19:30 – 20:15
20:30 – 21:15

A21 / 1
A21 / 2

Janneke Noordman
Janneke Noordman

Achterkamp t/m Ottink
Prins t/m Zuidema

19:30 – 20:15

A22/ 1

Akkerman t/m Kok

20:30 – 21:15

A22 / 2

Petra van der Plas/
Marjet Brink
Petra van der Plas/
Marjet Brink

Huisken t/m Zwolschen

Kuiper t/m Wakker

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van havo 2 en vwo 2,
dhr. Gerard Kuper, teamleider havo
dhr. Ronald Doornekamp, teamleider vwo

