
 
Aan de ouders/verzorgers van 
leerlingen uit groep 7 en 8 
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Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor aanstaande maandag 9 november stond oorspronkelijk de informatieavond voor ouders van 
groep 8 gepland. Deze ouderavond zal, zoals al aangekondigd, niet plaatsvinden. Ook onze Open 
Dag zal helaas niet fysiek plaatsvinden. 
Omdat we het heel belangrijk vinden dat alle leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders een 
duidelijk beeld van onze school krijgen, hebben wij een serie digitale alternatieven in de maak. 
  
In week 48 zal er een voorlichtingsfilm voor groep8ouders op onze site geplaatst worden. Deze 
voorlichtingsfilm vervangt de informatieavond voor ouders van groep 8. In dezelfde week zal er 
een promotiefilm voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 gepubliceerd worden op onze 
site. Twee weken later wordt er een vervolgfilmpje op de voorlichtingsfilm voor ouders 
gepubliceerd waarin we ingaan op ingestuurde vragen van ouders naar aanleiding van de eerste 
film. 
Er zullen vervolgens enkele teasers en vlogs van leerlingen en docenten op de site geplaatst 
worden en nog voor de kerstvakantie zal er een 360gradentour door de school geplaatst worden 
die de Open Dag grotendeels vervangt.  
Ook zal voor de Kerst onze vertrouwde  groep 7/8 krant gedrukt en verspreid worden. 
 
We onderzoeken op dit moment hoe we na de kerstvakantie groepjes leerlingen kunnen 
ontvangen voor een rondleiding door de school, speciaal voor de leerlingen die nog twijfelen over 
hun keuze voor vervolgonderwijs. 
Op het moment dat de producten werkelijk online komen te staan sturen wij via de basisscholen 
een berichtje daarover met een link om door te sturen naar de ouders.  
 
We hopen hiermee een goed alternatief te bieden in deze spannende tijd voor groep8leerlingen.  
De promotiefilm, de teasers, vlogs en 360gradentour zijn ook zeer geschikt voor leerlingen uit 
groep 7 en hun ouders.  
 
Als u nog vragen heeft, horen wij dat graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Toine Hogendorp 
Conrector onderwijs 
 


