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Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zich hebben opgegeven voor Girlsday 
 

 

 

 

 

Datum:   31 maart 2017 

Kenmerk: 16250/FIL 

Betreft:  Girlsday 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,  
 
Uw dochter heeft zich opgegeven voor Girlsday. Girlsday wordt landelijk georganiseerd door VHTO 
en heeft als doel om meisjes de vaak nog onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij te 
laten beleven, zodat zij zien dat hierbinnen ook voor vrouwen veel kansen liggen om hun talenten te 
benutten.  
 
Als school zijn wij gekoppeld aan een viertal instellingen. Meisjes die belangstelling hebben om deel 
te nemen, konden zich hier via hun mentor voor opgeven. In de bijlage vindt u de indeling terug. 
Deze indeling is door middel van loting tot stand gekomen en aangezien deze gegevens ook al zijn 
doorgegeven aan de deelnemende bedrijven, is het helaas niet mogelijk om onderling te wisselen.  
 
Girlsday vindt in de ochtend van donderdag 13 april 2017 plaats. De praktische informatie per bedrijf 
of instelling staat hieronder weergegeven. De meiden worden begeleid door (vrouwelijke) mentoren, 
docenten en stagiaires van Het Schoter. Vanaf het 6e lesuur wordt uw dochter weer op school 
verwacht. Docenten zijn op de hoogte dat uw dochter afwezig is en houden er rekening mee dat er 
deze ochtend geen toetsen worden ingepland. De overige leerlingen zullen deze dag gewoon lessen 
volgen volgens hun reguliere rooster. Is uw dochter die dag ziek of is er sprake van andere 
calamiteiten, dan is het verzoek om zo snel mogelijk contact op te nemen met de contactpersoon 
vanuit school. 
 
Informatie per bedrijf of instelling:  
 
MSD 
Adres:     Waarderweg 39, Haarlem 
Website:   http://msd.nl/  
Aanwezig:   7.45 uur (vertrek per fiets vanuit school) 
Verwachte eindtijd:   11.45 uur  
Voorbereiding:   verplicht ID-bewijs mee, vragenlijstje mee, website bekijken 
Contactpersoon school:      Gytha Verzijlbergh  
Aantal meisjes:    30, klas 2 havo/vwo 
 
  

http://msd.nl/
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Informatica  
Adres:     Bijdorplaan 15, Haarlem 
Website:    https://www.inholland.nl/opleidingen/informatica/voltijd/  
Aanwezig:   8.45 uur (eigen vervoer)  
Verwachte eindtijd:   13.00 uur (lunch wordt verzorgd)  
Voorbereiding:    route uitzoeken, website bekijken  
Contactpersoon school:      Marlies Doeve  
Aantal meisjes:    25, klas 2 havo/vwo 
 
De Voogt Naval Architects 
Adres:     Leidsevaart 574, Haarlem 
Website:   http://www.devoogtnavalarchitects.nl/  
Aanwezig:   8.45 uur (eigen vervoer)  
Verwachte eindtijd:   12.30 uur  
Voorbereiding:    route uitzoeken, website bekijken 
Contactpersoon school:      Evelien van de Velde  
Aantal meisjes:    12, klas 2 havo/vwo 
 
Microsoft 
Adres:     Evert van de Beekstraat 354, Schiphol  
Website:   http://www.microsoft.com/nl-nl/overnederland/contact.aspx   
Aanwezig:   8.10 uur (vertrek per bus vanuit school) 
Verwachte eindtijd:   13.00 uur (lunch wordt verzorgd) 
Voorbereiding:   voorbereidende opdracht*, website bekijken 
Contactpersoon school:      Djénie Menig  
Aantal meisjes:    29, klas 1 mavo 
 
*De voorbereidende opdracht voor Microsoft zal plaatsvinden op woensdag 5 april in lokaal 109. Het 
is de bedoeling dat alle geselecteerde meiden een leeg zuivelpak met schroefdop meenemen. 
Uiteraard wel goed schoon- en drooggemaakt. Wij verzorgen de rest van de materialen. De 
voorbereidende opdracht duurt ongeveer een uurtje en is verplicht om deel te kunnen nemen. Het is 
bekend dat sommige meisjes tussendoor afwezig zullen zijn in verband met de mentorgesprekken. 
Dit gaat uiteraard voor en is geen enkel probleem.  
 
Algemene informatie over Girlsday vindt u via de volgende link: 
http://www.vhto.nl/projecten/girlsday/over-girlsday/.  
 
Graag vernemen wij van u als u er bezwaar tegen heeft als uw dochter op de foto wordt gezet, of 
überhaupt deelneemt aan Girlsday. Ook horen wij het graag als uw dochter naar InHolland of 
Microsoft gaat en er bepaalde dieetwensen zijn waar wij rekening mee moeten houden. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Anouk Filius, a.filius@schoter.nl. Uiteraard is zij ook beschikbaar voor 
alle overige vragen rondom Girlsday.   
 
Met vriendelijke groet namens de organisatie van Girlsday,  
 
 
Jan van Leeuwe  Sectievoorzitter Nask 
Anouk Filius   Decaan tto, atheneum, havo, mavo 
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