
 

 
 
 
 
 
Zwolle, 17 juni 2021  
  
  
 
Aan:    de toekomstige brugklasleerlingen schooljaar 2021-2022 en hun ouders/verzorgers, 
  
Betreft:  kennismaking op woensdag 30 juni 
 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de zomervakantie begin jij bij ons op school als nieuwe leerling in de brugklas. Om met 
een gerust gevoel aan de zomervakantie te kunnen beginnen, is het fijn als je je klasgenoten 
en je mentor alvast hebt ontmoet. Vooral in deze tijd, waarin alles anders gaat dan we 
gewend zijn, vinden we het belangrijk om deze ontmoeting door te laten gaan. Dit geldt ook 
voor de ontmoeting van ouders/verzorgers met de mentor. We ontvangen jou en je 
ouder(s)/verzorger(s) daarom heel graag op woensdag 30 juni; de leerlingen 's middags en de 
ouders/verzorgers 's avonds. 
 
In de bijlage hebben we een klassenlijst toegevoegd, zodat jij kunt zien in welke klas je 
geplaatst bent.  In onderstaande schema's, waarin de tijden van de kennismaking zijn 
aangegeven, staan dezelfde klassen genoemd.  
Uitleg over de klasaanduiding: 
- de eerste M is van Meander College 
- vervolgens wordt het niveau aangegeven met een hoofdletter. Dus M (mavo) , MH 
 (mavo/havo) , HA (havo/atheneum) of A (atheneum) 
- vervolgens de 1 van de eerste klas en dan het nummer om het verschil per klas binnen een 
 bepaalde jaarlaag aan te geven. Er zijn dus bijvoorbeeld 2 mavo 1 klassen: M11 en M12. 
 
Kennismaking leerlingen 

Klas Starttijd Eindtijd Ruimte 

MA11 14:30 15:30 Oost 21 

MA12 14:30 15:30 Oost 22 

MMH11 14:30 15:30 Oost 23 

    

MM11 14:45 15:45 Oost 35 

MM12 14:45 15:45 Oost 36 

MMH12 14:45 15:45 Oost 37 

    

MHA11 15:00 16:00 Oost 25 

MHA12 15:00 16:00 Oost 26 

MHA13 15:00 16:00 Oost 27 

 



 
 

 

Kennismaking ouders 

 Klas   Starttijd   Eindtijd   Ruimte  

 MHA12  18:30   19:00  Sportzaal 3 

 MMH11  18:45   19:15  Noord 24 

 MHA11  19:00  19:30  Sportzaal 1 

 MHA13  19:15   19:45   Sportzaal 3 

 MA11  19:30  20:00   Noord 24 

 MA12  19:45   20:15  Sportzaal 1 

 MM11  20:00  20:30  Sportzaal 3 

 MMH12  20:15  20:45  Noord 24 

 MM12  20:30  21:00   Sportzaal 1 

 
Coronamaatregelen 

- Het is belangrijk dat zowel leerlingen als ouders/verzorgers een mondkapje 
meenemen, omdat in school iedereen een mondkapje moet dragen*. 
*Tenzij de regels vanuit de overheid veranderen. 

- Leerlingen hoeven geen afstand tot elkaar te houden, maar wel tot volwassenen. 
- ’s Avonds houden de ouders/verzorgers 1,5 meter afstand van elkaar.  
- Vanwege deze 1,5 meter-maatregel kunnen we 's avonds per leerling één 

ouder/verzorger toelaten in school. Wij vragen iedereen uitdrukkelijk om hier 
rekening mee te houden.  

- Voor ouders/verzorgers geldt dat u via de hoofdingang binnenkomt, als u in Noord 24 
de bijeenkomst hebt. Als u in één van de sportzalen bent ingedeeld, dan neemt u de 
ingang naar de sportzalen. Deze ingang bevindt zich op het schoolplein aan de 
achterkant van de school.   

- Tevens vragen wij leerlingen en ouders/verzorgers om niet langer dan 10 minuten te 
vroeg te komen, het liefst maximaal 5 minuten voor aanvangstijd.  

 
Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben. Als jij (of je ouder/verzorger) vragen 
hebt, dan graag mailen naar: 
- Jeroen de Wit (jdewit@meandercollege.nl) en Marjet Brink (mbrink@meandercollege.nl)     
  voor wat betreft de organisatie. 
- Jaap Huurman (jhuurman@meandercollege.nl) voor wat betreft de klassenindeling. 
 
 
Wij kijken uit naar de ontmoeting met jou! 
 
 
Met vriendelijke groet van de teamleiders, 
 
Harrold Hamberg (mavo) 
Gerard Kuper (havo) 
Ronald Doornekamp (atheneum) 


