
 

 

 

Heemskerk, 11 november 2021 

 

Betreft: informatiemarkt voor groep 8 - 18 november 2021  

 

 

Beste ouders en leerlingen van groep 8, 

 

We zijn blij en enthousiast om jullie weer fysiek te kunnen ontvangen op het Kennemer College mavo-havo! 

 

Op donderdag 18 november lossen wij het startschot voor onze wervingscampagne met een informatieavond 

voor ouders (en leerlingen) van groep 8. Tijdens deze avond krijgen jullie een eerste indruk van onze school, 

kunnen jullie de sfeer proeven en alle vragen stellen die bij jullie leven. 

 

Op donderdag 18 november zijn jullie welkom tussen 17.00 uur en 19.30 uur.  

 

Tijdens de avond zullen we je middels een markt vol kraampjes langs alle facetten van onze school en ons 

onderwijs leiden. Wat doen we in de brugklas? Mijn kind heeft een havo-advies, hoe gaan jullie daar mee om? 

Mijn kind heeft dyslexie, wat zijn bij jullie de mogelijkheden? Wat is Tech-mavohavo? Kan ik mijn kind met een 

k/m-advies ook aanmelden? 

Bovendien zijn er verschillende presentaties en workshops in lokalen (starten in de brugklas/aanmelding, 

maatwerk onderwijs/leerroutes (Gepersonaliseerd Leren), Tech-mavohavo). Vanwege Corona zullen de 

presentaties worden gehouden met een beperkt aantal toeschouwers, zodat de 1,5 meter kan worden 

gehandhaafd voor bezoekers uit verschillende huishoudens. 

 

De avond eindigt om 19.30 uur. Tijdens uw bezoek zullen jullie worden verzorgd met een kopje koffie of thee 

en een hapje van onze horeca-opleiding. 

 

Graag willen wij je aanraden om  de komende tijd de website van de school goed in de gaten te houden v00r 

de laatste informatie over de informatieavonden, het Open Huis, de kennismakingslessen en de 

#doemeemiddagen voor groep 8. Op de site zal steeds actuele informatie worden geplaatst omtrent (het 

aanmelden voor) de informatiebijeenkomsten voor ouders en leerlingen. Je  kunt via 

https://mavo.kennemercollege.nl/kom-je-langs/  doorklikken naar de juiste activiteit.  

 

Overigens zal het jullie niet zijn ontgaan: de Corona maatregelen van het Kabinet zijn tijdens de 

persconferentie van 12 november opnieuw aangescherpt. I.v.m. de infomarkt hebben we contact gehad met 

de plaatselijke GGD. Hun advies volgend betekent dat voor ons dat de markt gewoon kan doorgaan, maar dat 

we het risico op besmetting zo klein mogelijk willen laten zijn. Zo willen we jullie vragen om zo mogelijk van te 

voren een zelftest te doen. Ook is het dragen van een mondkapje uiteraard mogelijk. Bovendien vragen wij 

jullie om met corona-gerelateerde klachten thuis te blijven en de school niet te bezoeken. Bij twijfel kun je de 

plaatselijke GGD raadplegen of kijk even op https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus  

 

Aanmelden voor de informatiemarkt is niet nodig.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ana Solbes, teamleider onderbouw Kennemer College mavo  

E: a.solbes@kennemercollege.nl  T: 0251-249944 
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