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Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

en alle examenkandidaten van de MAVO 
 

 

 

 

Datum:   18 juni 2021 

Kenmerk: 202100432/KAR 

Betreft:  Diplomering 4M 

 

 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Wat een buitengewoon knappe prestatie hebben jullie neergezet. Na dik anderhalf jaar vol 

met Corona-perikelen hebben jullie het maar geflikt; ‘je bent geslaagd!’. Proficiat!. 

 

Net zoals ongeveer alles anders gaat dan andere jaren, zal ook deze diploma-uitreiking op 

een andere manier georganiseerd moeten worden. Doorslaggevend voor de wijze waarop 

we de diplomering vormgeven, is dat we er voor de leerlingen - ondanks de beperkingen - 

een feestje van willen maken: slagen voor je middelbareschooldiploma doe je ten slotte maar 

één keer in je leven. Ook u als ouder willen we graag betrekken bij dit feestelijke moment. 

Door de geldende beperkingen met betrekking tot de groepsgrootte moeten we hier echter 

wel een mouw aan zien te passen 

 

Feest voor de leerlingen & ouders aanwezig bij het tekenen 

Wat betekent dit dan concreet, een alternatieve diploma-uitreiking? De aula zal worden 

omgetoverd tot een ware feestlocatie voor leerlingen. Er zijn diverse hapjes en drankjes in de 

foodcorners, midden in de aula wordt een mainstage met een alcoholvrije-bar gebouwd en 

een DJ zal de muzikale omlijsting doen. Het tekenen van je diploma doe je uiteraard in het 

bijzijn van je ouders. Ouders en leerlingen komen op gezette tijden samen in een feestelijk 

omgetoverde hal. Hier vindt het tekenen en vastleggen plaats. Je wordt hier in het bijzijn van 

je ouders echt even in het zonnetje gezet. Het vastleggen zal worden verzorgd door twee 

fotografen, maar er zal ook een heuse Fotobooth zijn waar jij direct na het maken van de foto 

met je ouders een foto mee naar huis krijgt. 

 

Waar en wanneer 

Op maandag 5 juli ontvangen we de mavoleerlingen in twee afzonderlijke sessies op school. 

4Ma en 4Md ontvangen we om 16.00 en 4Mb en 4Mc ontvangen we om 19.00. Beide 

sessies duren twee klokuren. Hoe laat je mag tekenen is afhankelijk van in welk tijdslot jij zit. 

Dit wordt via magister en via je mentor gecommuniceerd. Ouders worden door 

ondergetekende ontvangen op het voorplein op school waar een kleine bar zal klaarstaan 

voor een hapje en een drankje. Let goed op wanneer uw aankondiging is om de hal te 

betreden, dit wordt omgeroepen! 
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We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de diploma-uitreiking ondanks de 

beperkingen ook dit jaar een uniek en onvergetelijk feest wordt! De leerlingen kunnen met 

elkaar vieren dat zij geslaagd zijn en ze kunnen afscheid nemen van elkaar en van de school 

waar ze toch een belangrijk deel van hun leven hebben rondgelopen. Het exacte tijdstip van 

het tekenen van het diploma volgt via de mentor en via magister van uw zoon/dochter. Dit zal 

in de loop van volgende week bekend worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens mevrouw Elsinga, 

 

Joost van het Kaar 

Conrector brugklas & 234 mavo 

 

 


