
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo 5 en vwo 6 

 
 
ons kenmerk    onderwerp   bijlage(n)  

hof/ak/20-21.041   Uitnodiging ouderavond    
  
Ter Apel,     behandeld door   afdeling 

25 september 2020   A. Kolker   h/v    
 
 
 
Geachte ouder/verzorger,  
 
Mede namens de mentoren nodig ik u graag uit voor de ouderavond havo 5 en vwo 6 op 
maandag  5 oktober a.s.  
 
Wij willen u deze avond vooral informeren over de gang van zaken dit schooljaar rondom het 
programma van toetsing en afsluiting (PTA) en loopbaan oriëntatie (LOB). Vooruitlopend op de 
informatie omtrent de aanstaande studiekeuze kunt u via onderstaande link op 1 oktober a.s. 
de webinar “Studiefinanciering in het hoger onderwijs ”(DUO) bijwonen: 
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-2021-hoe-werkt-het.jsp 
 
De ouderavond is bedoeld voor ouders/verzorgers; zoals wij u eerder hebben geïnformeerd, 
worden de leerlingen tijdens de mentormomenten of tijdens een individueel gesprek met de 
mentor en/of decaan geïnformeerd.  
 
In verband met de coronamaatregelen kan er van elke leerling slechts één ouder/verzorger 
aanwezig zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Deze ouderavond zal in de kantine 
plaatsvinden. We hebben de ruimte zo ingericht, dat we kunnen voldoen aan de RIVM-
maatregelen. Vanwege de maatregelen kunnen we helaas geen bijeenkomsten met de 
mentoren in de lokalen organiseren. De mentoren zijn deze avond wél aanwezig.  
 
Hieronder kunt u zien hoe laat u wordt verwacht: 

19.00 uur: H5a en H5b 20.00 uur: V6a 
Mentoren Mentor 

dhr. F. Pilon (f.pilon@rsgterapel.nl) dhr. L. Elting (l.elting@rsgterapel.nl) 
dhr. D. Pol (d.pol@rsgterapel.nl)  
dhr. I. Rensema (i.rensema@rsgterapel.nl)  

 
Zou u zo vriendelijk willen zijn u op te geven via onderstaande link? Aanmelden is mogelijk t/m 
donderdag 1 oktober a.s. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UvNTEZ1Yn0-
Rt__ZxUQj9GBbPV_QF6hOmHj8knyfWPNUOEZITE9WUUNZNkxSUTdKUTdXWk9ITlBBNC4u 
 

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-2021-hoe-werkt-het.jsp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UvNTEZ1Yn0-Rt__ZxUQj9GBbPV_QF6hOmHj8knyfWPNUOEZITE9WUUNZNkxSUTdKUTdXWk9ITlBBNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UvNTEZ1Yn0-Rt__ZxUQj9GBbPV_QF6hOmHj8knyfWPNUOEZITE9WUUNZNkxSUTdKUTdXWk9ITlBBNC4u


 

U wordt verzocht uw auto te parkeren op het Dr. Mansholtpark en als u met de fiets komt 
deze te parkeren in de fietsenstalling aan de achterzijde van de school. De ingang aan de Oude 
Weg is niet langer in gebruik en daar zijn geen parkeermogelijkheden meer. 
 
Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en ontmoeten u graag op maandag  
5 oktober a.s. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mevr. M. Hofstee, teamleider 
Mevr. C. van der Heide, coördinator havo/vwo 
Mevr. G. de Jong, decaan havo/vwo 
Mentoren havo 5: de heren F. Pilon, D. Pol en I. Rensema 
Mentor vwo 6: dhr. L. Elting 
 


