Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de eindexamenleerlingen atheneum en aan
hun ouder(s) en/of verzorger(s)
Mijdrecht, 20 juni 2022
Betreft: de diploma-uitreikingen 6 juli a.s.; kenmerk 20220620-1975
Beste leerling, geachte heer, mevrouw,
Of je hebt al te horen gekregen dat je geslaagd bent of het blijft voor jou nog spannend tot
de uitslagen van de herkansingen. In dat geval nog even duimen dus! Met dit bericht wil ik
jullie toch alvast informeren over de diploma-uitreiking. Natuurlijk willen we als VeenLanden
College zorgen voor een feestelijke afsluiting van je tijd bij ons op school.
De diploma’s worden uitgereikt op woensdag 6 juli a.s. Om aanwezigen allemaal een plekje
te geven in de zaal geldt er een maximum van vier gasten per geslaagde.
Hieronder het overzicht van de indeling (op persoonlijk mentor), tijden en locatie. Houd dit
moment dus vrij in de agenda! (Ben je helaas verhinderd? Laat dit je mentor zo spoedig
mogelijk weten.)

mentor
inloop
VISJ, KIP, ZST
15.30
BOG, JNS, HGM, KRF
15.45
CHA, FRNP, KPP, SANR 16.00

start
15.45
16.00
16.15

ruimte
aula
009
007

Tijdens de inloop verwachten we de examenkandidaten voor een feestelijke entree en de
bijbehorende foto.
Na binnenkomst in de zaal worden de geslaagde kandidaten welkom geheten door de rector
en de teamleider.
Daarna nemen de mentoren de regie over voor de daadwerkelijke uitreiking van het diploma.
Na de officiële uitreiking is er de mogelijkheid voor alle geslaagden en introducés om samen
gezellig een drankje en een hapje te doen op het schoolplein.
We gaan elke geslaagde kandidaat op een feestelijke manier in het zonnetje zetten en we
hebben er zin in. Dus graag tot op de diploma-uitreiking!
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
namens de mentoren atheneum,
Ton van den Berg,
teamleider
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