Aan de leerlingen van havo 5 en hun ouders/verzorgers

Veghel, 28 mei 2020

Betreft: Diploma-uitreiking havo 5

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Na een onrustige en voor velen zeer spannende periode zullen wij op maandag 6 juli en dinsdag 7
juli op een feestelijke wijze vieren dat jullie je havo-diploma hebben behaald.
Als examenleerling is dit jaar zonder twijfel niet verlopen zoals je van tevoren in je hoofd had. Veel
evenementen die een examenjaar tot een onvergetelijke afsluiting van jouw middelbareschooltijd
maken, konden niet doorgaan vanwege de COVID-19-crisis.
Wij hopen dat de diplomering toch de feestelijke, (enigszins) gezamenlijke afsluiting zal zijn van jullie
tijd op het Zwijsen College. Aangezien we natuurlijk rekening moeten houden met de regels die het
RIVM ons voorschrijft, zal ook de diploma-uitreiking ietwat anders zijn dan normaal.
Allereerst is de datum dus verschoven, zodat we volgens de voorspelling maximaal 100 mensen bij
elkaar kunnen laten komen, mits we de 1,5-meterregels in acht nemen.
Een volledig gezamenlijke bijeenkomst met alle mentorklassen is ook binnen dit scenario natuurlijk niet
mogelijk, maar een bijeenkomst per mentorklas op school kan wel.
Op 6 of 7 juli zullen jullie per mentorklas dus op school verwacht worden. Iedere leerling mag twee
genodigden voor het officiële deel meenemen. De bijeenkomst zal zoveel mogelijk lijken op de “normale”
diploma-uitreiking. De avond bestaat uit drie delen: een ontvangst op de rode loper (ja, je galajurk/pak
komt toch nog van pas!), een officieel deel waarbij je wordt toegesproken door je mentor en je jouw
diploma ondertekent en tot slot een borrel. Bij de borrel zijn je twee genodigden helaas niet welkom: we
sluiten de avond af met je mentorklas en een aantal van je vakdocenten.
In het tijdschema hieronder is te zien wanneer welke klas het diploma in ontvangst komt nemen. Wees
ook écht op tijd aanwezig (dus niet te laat, maar ook niet veel te vroeg), zodat er geen logistieke
problemen ontstaan:
Klas

Datum

Aanvangstijd

Starttijd

Eindtijd binnen

Eindtijd borrel

H5a

6 juli

17:40 uur

18:00 uur

19:00 uur

19:30 uur

H5c

6 juli

19:10 uur

19:30 uur

20:30 uur

21:00 uur

H5e

6 juli

20:40 uur

21:00 uur

22:00 uur

22:30 uur

H5b

7 juli

17:40 uur

18:00 uur

19:00 uur

19:30 uur

H5d

7 juli

19:10 uur

19:30 uur

20:30 uur

21:00 uur
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De borrel en het officiële deel van de bijeenkomst zullen op verschillende plekken op school
plaatsvinden, zodat we het programma kunnen laten doorlopen. Tussen de rondes door dragen wij er
zorg voor dat alle stoelen en tafels gedesinfecteerd worden.
Wat betreft het parkeren van de auto of het stallen van de fiets is het belangrijk om de instructies van
het personeel ter plaatse op te volgen, zodat alles in goede banen geleid kan worden.
We gaan er alles aan doen om deze avond feestelijk en onvergetelijk te maken en jullie examenjaar zo
goed mogelijk af te sluiten.

Hartelijke groeten,
R. Cuppen
Teamleider havo 5
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