
 

 

 

 

 

 

Aan de leerlingen van vwo en tto 6 

 

Maastricht, 20 augustus 2020 

  

Beste leerlingen,  

  

Wij hopen dat jullie na maanden van thuiswerken en ED-stress allemaal een fijne 

vakantie hebben gehad en dat jullie ondanks de omstandigheden uitgerust en vol goede 

moed aan het nieuwe schooljaar, jullie eindexamenjaar, beginnen.  

  

Op woensdag 26 augustus starten wij het schooljaar 2020-2021 met een driedaags 

introductieprogramma, dat er als volgt uitziet:   

 

 

Woensdag 26 augustus 

We beginnen de introductie met een dag die volledig in het teken staat van het 

weerzien met de mentorgroep. Per bus gaan we met de volledige jaarlaag naar het 

idyllische Zuid-Limburg, waar we een mooie wandeling maken met tussendoor enkele 

leuke activiteiten. 

 

Let op! 

 Voor de reis per touringcar is het dragen van een (niet-medisch) mondkapje voor 

iedereen verplicht. Instappen kan pas als je het mondkapje hebt opgezet; vergeet 

het dus niet mee te nemen. Meer informatie vind je hier. 

 Zorg voor goede (wandel)schoenen! 

 Neem regenkleding mee voor als het weer onverhoopt minder goed is. 

 Neem een lunchpakket mee voor onderweg. 

 We verzamelen om 9.00 uur op het schoolplein en zijn rond 17.00 uur weer 

terug. 

 

 

Donderdag 27 augustus 

Vandaag wordt uitleg gegeven over je eindexamenjaar en alles wat daarbij komt 

kijken. Daarnaast is er ruimte voor contacttijd met je GPR-/PWS-begeleider. Leerlingen 

nemen uiterlijk dinsdag 25 augustus 17.00u per mail contact op met hun begeleider om 

een persoonlijke afspraak te maken. De afspraak kan op school plaatsvinden of via 

ZOOM. Indien de afspraak op school plaats vindt, hoor je van je begeleider waar jullie 

afspraak plaats vindt.  

 

’s Middags sluiten we deze dag af met een grote barbecue voor alle zesdeklassers! Laat 

je mentor per omgaande iets weten indien je liever vegetarisch wilt eten. 

 

Tijdschema 

10.00 uur introductie leerjaar 6 met de mentor 

Mw. Cobben  304    Mw. Buck  302  

Mw. Diederen  305    Dhr. van den Heuvel  303  

Dhr. Penners  306    Dhr. Janssen  322  

Dhr. Welkenhuizen  309    Mw. Mommer   323  

 

Op afspraak  contact met GPR-/PWS-begeleider 

13.00 uur barbecue op het binnenplein 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/verkeer-en-openbaar-vervoer


 

Vrijdag 28 augustus 

 

11.00 uur toetsinzage ED81 (inschrijving via Itslearning vanaf maandag 24 augustus 

12.00u t/m 26 augustus 23.59u) 

 

aansluitend Thuiswerken aan GPR/PWS 

 

 

Jullie aanwezigheid bij bovenstaande activiteiten is uiteraard verplicht. Wij kijken ernaar 

uit jullie volgende week weer te begroeten. Volgende week zal je mentor nog een mail 

sturen zodat je weet je weet in welke mentorgroep je zit. 

   

Infoavond ouders/verzorgers  

Op maandag 14 september zijn de ouders van leerlingen in tto 6 in de mentorgroep 

van Franka Cobben en Roelf Welkenhuizen om 19.00u van harte welkom voor een 
plenaire infobijeenkomst in het atrium van de school.   

Daarna ontmoet u vanaf 20.00 - 20.45u de mentor persoonlijk in een van de volgende 

lokalen:  

Franka Cobben in OLC 2  

Roelf Welkenhuizen in de kantine   

 

Op maandag 14 september zijn de ouders van leerlingen in tto 6 in de mentorgroep 

van Kennie Diederen en Emiel Penners om 20.00u van harte welkom voor een 
plenaire infobijeenkomst in het atrium van de school.   

Daarna ontmoet u vanaf 21.00 - 21.45u de mentor persoonlijk in een van de volgende 

lokalen:   
Kennie Diederenin het atrium van de school  
Emiel Penners in OLC 1  
 

Op dinsdag 15 september zijn de ouders van leerlingen in vwo 6 in de mentorgroep 

van Anton Janssen en Guido van den Heuvel om 19.00u van harte welkom voor een 
plenaire infobijeenkomst in het atrium van de school.   

Daarna ontmoet u vanaf 20.00 - 20.45u de mentor persoonlijk in een van de volgende 

lokalen:   
Anton Janssen in de kantine  
Guido van den Heuvel in OLC 2  
  

Op dinsdag 15 september zijn de ouders van leerlingen in vwo 6 in de mentorgroep 

van Cécile Buck en Ghislaine Mommer om 20.00u van harte welkom voor een 

plenaire infobijeenkomst in het atrium van de school.   

Daarna ontmoet u vanaf 21.00 - 21.45u de mentor persoonlijk in een van de volgende 

lokalen:    
 Cécile Buck in OLC 1  
 Ghislaine Mommer in het atrium van de school  

 

  

Hartelijke groeten, mede namens mevrouw Daniëlle Pekelharing (teamleider vwo-

bovenbouw) en mevrouw Pauline Mol (teamleider tto-bovenbouw), 

                                           
1 Let op: het betreft een toetsinzage. Een volledige toetsbespreking volgt in de meeste gevallen tijdens de 
eerste lessen van het schooljaar. 



 

De mentoren van leerjaar 6,  

 

Cécile Buck, Franka Cobben, Kennie Diederen, Ghislaine Mommer, Guido van den Heuvel, 

Anton Janssen, Emiel Penners en Roelf Welkenhuizen 

 


