
 

 
 
 
Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 3  
 
 
Betreft:  voorlichtingsavond klas 3 
 
 
Zwolle, 7 oktober 2020 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsavond op donderdag 22 oktober. Vanwege het 
coronavirus kunnen wij deze informatieavond niet organiseren zoals wij gewend zijn. Wij staan op het 
Meander College voor persoonlijke aandacht. Hierbij is een goede afstemming tussen thuis en school 
belangrijk. In aangepaste (digitale) vorm willen wij daarom wel een kennismaking met de mentor 
organiseren.  
 

 Het belangrijkste thema van deze voorlichting is de keuze voor een vakkenpakket in de 
bovenbouw. De decanen van mavo, havo en vwo zullen u in de week na de herfstvakantie 
informatie sturen. 

 Een belangrijk aspect van de voorlichtingsavond is ook de ontmoeting met de mentor van uw 
zoon of dochter. Aangezien we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, organiseren wij deze 
avond in Teams, het programma waarmee uw kind onderwijs op afstand kan volgen. U woont 
de voorlichtingsavond bij vanuit huis, achter de laptop of iPad en via het account van uw kind.  

 De mentor heeft ook enkele aandachtspunten en mededelingen over klas 3. Die komen aan 
de orde in de Teams-bijeenkomst. 

 
De ontmoeting met de mentor duurt ca. 45 minuten en vindt plaats in twee shifts, beide met één helft 
van de klas. Onderaan deze brief ziet u op welk moment u bent ingedeeld. In de Teams-omgeving ziet 
u de mentor en ongeveer veertien andere ouders. De mentor geeft een presentatie, net zoals een les.  
 
Tijdens de presentatie zet u de microfoon op ‘stil’. Wilt u een vraag stellen, dan klikt u op het handje. 
De mentor geeft aan wanneer u uw vraag kunt stellen. U zet de microfoon op ‘aan’. Daarna zet u de 
microfoon weer uit. 
 
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u een mailtje sturen naar: 
administratie@meandercollege.nl. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de decanen en mentoren, 
 
Harrold Hamberg, teamleider mavo 
Gerard Kuper, teamleider havo 
Ronald Doornekamp, teamleider vwo 
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SCHEMA  
 

Tijd Klas Mentor Indeling alfabetisch achternaam ouders 

19:30 – 20:15 M31 / 1 Chris Eilander Ali t/m Meeske 

20:30 – 21:15 M31 / 2 Chris Eilander Meijer t/m Wolf 

    

19:30 – 20:15 M32 / 1 Corrie Vis Beekhof t/m Honingh 

20:30 – 21:15 M32 / 2 Corrie Vis Kragt t/m Wolters 

    

19:30 – 20:15 MH31 / 1 Naomi van der Velde Bergeijk t/m Logtenberg 

20:30 – 21:15 MH31 / 2 Naomi van der Velde Megen t/m Wissink 

    

19:30 – 20:15 MH32 / 1 Nena Witte Berg t/m Grafhorst 

20:30 – 21:15 MH32 / 2 Nena Witte Helden t/m Visscher 

    

19:30 – 20:15 MH33 / 1 Joery Dekker Berg t/m Ingen 

20:30 – 21:15 MH33 / 2 Joery Dekker Jager t/m Zwetsloot 

    

19:30 – 20:15 H31 / 1 Denise ten Damme Berg t/m Helmig 

20:30 – 21:15 H31 / 2 Denise ten Damme Heusinkveld t/m Winkel 

    

19:30 – 20:15 H32 / 1 Annette Kamphuis Adema t/m Eikenaar 

20:30 – 21:15 H32 / 2 Annette Kamphuis Elbrecht t/m Wittendorp 

    

19:30 – 20:15 H33 / 1 Patricia Jansen Benschop t/m Lette 

20:30 – 21:15 H33 / 2 Patricia Jansen Maat t/m Westerbeek 

    

19:30 – 20:15 A31 / 1 Leo Kaan Baas t/m Meijer 

20:30 – 21:15 A31 / 2 Leo Kaan Muntinga t/m Zielhuis 

    

19:30 – 20:15 A32 / 1 Andrea Last Aalberts t/m Bruijn 

20:30 – 21:15 A32 / 2 Andrea Last Feima t/m Zee 

 
 


