
 

 

 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2havo 
 

 

 

 

 

Datum:   29 maart 2019 

Kenmerk: 18190285/LEW 

Betreft:  Girlsday 2 havo 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,  
 
Uw dochter neemt deel aan Girlsday. Girlsday wordt landelijk georganiseerd door VHTO en heeft als 
doel om meiden de wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij te laten beleven en hen te laten 
zien dat er ook in deze sectoren voor vrouwen veel kansen liggen.  
 
Alle meiden uit 2 havo zijn welkom bij de opleiding Informatica aan de Hogeschool InHolland. Deze 
activiteit vormt alvast een voorproefje op het profielkeuzetraject wat in 3 havo van start gaat. De 
meiden krijgen bij de hogeschool een interactief programma, waarbij zij kennis kunnen maken met 
dit belangrijke thema binnen ons digitale tijdperk vol laptops, mobieltjes en tablets. Tijdens Girlsday 
volgen zij een drietal workshops met als thema’s Webdesign, Bouw Future Tetris City en Mad 
Science.   
 
Girlsday vindt in de ochtend van donderdag 11 april 2019 plaats. De praktische informatie staat 
hieronder weergegeven. De meiden worden begeleid door (vrouwelijke) mentoren, docenten en 
stagiaires van Het Schoter. Docenten zijn op de hoogte dat uw dochter afwezig is en houden er 
rekening mee dat er deze ochtend geen toetsen worden ingepland. Vanwege het verkorte lesrooster 
hoeven de leerlingen na het bezoek aan Girlsday niet terug naar school te keren. De overige 
leerlingen zullen deze dag wel 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 een van ondergenoemden.  
 
Informatica  
Adres:     Bijdorplaan 15, Haarlem 
Website:    https://www.inholland.nl/opleidingen/informatica/voltijd/  
Aanwezig: 8.45 uur bij SUCH, het pand tegenover de ingang van de hogeschool 
Vertrektijd:  Eigen vervoer of per fiets vanuit school. Vertrektijd school: 8.00 uur   
Verwachte eindtijd:   12.45 uur (lunch wordt verzorgd)  
 
Algemene informatie over Girlsday vindt u via de volgende link: 
http://www.vhto.nl/projecten/girlsday/over-girlsday/.  
 
Voor vragen over Girlsday kunt u contact opnemen met Jan van Leeuwe (j.vanleeuwe@schoter.nl) of 
met Anouk Filius (a.filius@schoter.nl). Mocht uw dochter specifieke dieetwensen hebben, dan 
vernemen wij dit ook graag.   
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Met vriendelijke groet namens de organisatie van Girlsday,  
 
Jan van Leeuwe  Sectievoorzitter Nask 
Anouk Filius   Decaan tto, atheneum, havo, mavo 


