Aan de leerlingen van 5 HAVO en 6 VWO en hun ouders/verzorgers
Brielle, 22 september 2017
Het examenjaar is inmiddels van start gegaan. Dit studiejaar is de aandacht gericht op het behalen van
het eindexamen en alles wat daar mee samenhangt. Daarnaast moeten er ook keuzes gemaakt worden
voor de periode na het eindexamen. Wordt er wel of niet verder gestudeerd? Wat en waar wordt er
gestudeerd? Wordt er wel of niet op kamers gegaan? Hoe zit het met de financiële zaken?
Wij willen je/u graag over deze en andere zaken nader informeren. Daarom nodigen wij je/u graag uit
voor een voorlichtingsavond op:
maandag 9 oktober 2017, aanvang 19.30 uur in het atrium van de school.
Het programma van de avond is als volgt:
19.30 u

Opening en korte examenvoorlichting door de examensecretaris mw. M.van der Meulen

20.00 u

Inleiding door de decaan mw. G.H.J.Muilwijk-Drent over de recente ontwikkelingen met
betrekking tot studiefinanciering, de inschrijving voor het Hoger Onderwijs e.d.

20.30 u

Pauze

20.45 u

Het Maerlant heeft al vele jaren goede contacten met het Hoger Onderwijs. Het is dan ook
plezierig dat een medewerker, aansluiting Voortgezet Onderwijs/Hoger Onderwijs van de
Hogeschool Rotterdam en een student “ambassador” van de Erasmus Universiteit bereid
gevonden zijn ons over de overstap naar het Hoger Onderwijs te informeren.

Vanzelfsprekend is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Bovendien zullen de mentoren van de examenklassen van de havo en het vwo aanwezig zijn. Zij zijn in
de pauze beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.
Deze avond wordt van harte aanbevolen. Indien u wilt komen, zouden wij graag onderstaand strookje
vóór 4 oktober 2017 van je/u ontvangen. Deze brief is ook meegegeven aan uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,
M. van der Meulen, examensecretaris
drs. G.H.J.Muilwijk-Drent, decaan havo en 5-6vwo

 ________________________________________________________________________________
______________________________________________________ (naam leerling) uit klas _________
komt met totaal ___________ personen op de voorlichtingsavond van maandag 9 oktober 2017
(inleveren vóór 4 oktober 2017 bij de receptie)

