
 

 
Zwolle, september 2021  
  
  
Aan:      Ouders en verzorgers van leerlingen uit klas 2 

  
Betreft:   Voorlichtingsavond 29 september 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsavond op woensdag 29 september. De avond start om 
19:30 uur en zal ongeveer een uur duren. 
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. 
 
Wij zijn gewend om met de ouders van alle klassen gezamenlijk te starten in de aula voor de algemene 
informatie over de loop van het schooljaar. Aangezien wij het niet verstandig achten om met een 
groot aantal mensen in een ruimte te zitten, zal de mentor de algemene informatie met u delen. 
De organisatie van de avond is als volgt: 

• Wij vragen u om met slechts één persoon op deze avond aanwezig te zijn. 

• De volledige voorlichting vindt plaats door de mentor. In zijn/haar presentatie zit een 
algemeen gedeelte. Dit is de informatie die wij als teamleiders normaliter verzorgen bij de 
start van de avond in de aula. Daarnaast is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en 
vragen. 

• Bij binnenkomst loopt u gelijk naar het lokaal van de mentor; zie bijgevoegd schema.  
 
Schema ouder en mentor: 
 

Klas Lokaal Mentor 

MM21  West 23 Anne Marie Schurink 

MM22 West 26 Naomi van de Velde 

MM23 West 21 Davin Mostert 

MMH21 Oost 25 Petra Baakman 

MMH22 Oost 23 Wim Beens 

MH21 Oost 33 Leonieke Helbers 

MH22 Oost 35 Jasper van der Deen 

MH23 Oost 31 Bastijn Oostra 

MA21 Noord 22 René Beishuizen 

MA22 Noord 24 Petra van der Plas / Marjet Brink 

 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van klas 2, 
 
 
Ronald Doornekamp, teamleider atheneum 
Gerard Kuper, teamleider havo 
Harrold Hamberg, teamleider mavo  


