
Aan: alle examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Hoensbroek, 12 juli 2021 
 
 
Betreft: annulering gala 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste examenleerlingen, 
 
Op 30 juni hebben we onze examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) per mail 
geïnformeerd over het feit dat ons eindexamengala definitief doorgang zou vinden. Het 
‘testen voor toegang’ maakte het mogelijk om een traditioneel gala aan te bieden bij Auberge 
de Rousch. Bijna 180 examenkandidaten hebben vervolgens aangegeven dat ze 
aanstaande vrijdagavond aanwezig wilden zijn om hun schoolcarrière op Sint-Jan in stijl af te 
sluiten. 
 
Annulering gala 
Helaas moeten wij u nu informeren dat de overheid, zoals u mogelijk afgelopen vrijdagavond 
hebt gehoord tijdens de persconferentie, het systeem van ‘testen voor toegang’ voor horeca-
evenementen tijdelijk heeft stopgezet. Daarnaast zijn de richtlijnen voor de horeca 
aangescherpt en dient iedereen in de horeca met onmiddellijke ingang een zitplaats te 
hebben op anderhalve meter afstand. Het sterk gestegen aantal positieve testen en de 
concentratie van besmettingen in de leeftijdscategorie 15-29 jaar maakt dat de overheid vrij 
abrupt toch weer strengere maatregelen heeft afgekondigd. U begrijpt dat deze 
aanscherpingen van de maatregelen, maar vooral het stopzetten van ‘testen voor toegang’ 
ervoor zorgt dat we het gala aanstaande vrijdag helaas niet kunnen laten doorgaan. 
 
We begrijpen dat het annuleren van ons gala voor veel ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
uitermate vervelend nieuws is. Velen hebben afspraken gemaakt voor ‘testen voor toegang’, 
galakleding gehuurd of gekocht en een bijzonder voertuig geregeld waarvoor mogelijk kosten 
zijn gemaakt. Ook wij als school hebben diverse reserveringen gedaan, waaronder 
afspraken met Auberge de Rousch, een cateraar, een beveiligingsbedrijf, DJ, cameraploeg 
om te streamen en een fotograaf. Deze kosten zijn ook voor ons deels niet kosteloos te 
annuleren. We hebben de laatste weken hard gewerkt om een gala mogelijk te maken voor 
onze leerlingen, maar we zijn nu helaas ingehaald door de snelle verspreiding van het virus 
en de daaruit voortkomende beperkingen van de overheid. Wij hopen op uw begrip voor het 
feit dat wij onder de huidige richtlijnen geen gala kunnen organiseren. 
 
Gala 2.0 
Aangezien we onze examenkandidaten wel een feestelijk afscheid van Sint-Jan willen 
aanbieden hebben we vanmorgen overleg gevoerd met Auberge de Rousch om te bekijken 
op welk moment we een derde, en laatste poging, zullen ondernemen om toch een gala te 
organiseren. Aangezien de huidige strengere beperkingen van toepassing zijn tot 13 
augustus zal dit niet meer lukken voor de zomervakantie. Na overleg met Auberge de 
Rousch hebben we uiteindelijk gekozen voor een gala op vrijdag 5 november 2021. 
Aangezien veel leerlingen vanaf september studeren en mogelijk niet meer in Limburg 
verblijven, is het organiseren van een gala alleen mogelijk op vrijdag- of zaterdagavond en 
de eerste mogelijkheid voor een gala bij Auberge de Rousch is dan pas op 5 november. 
Natuurlijk zijn we verder ook dan weer afhankelijk van de dan geldende richtlijnen.  



Leerlingen die interesse hebben om kosteloos deel te nemen aan het gala in november 
kunnen dit voor vrijdag 10 september kenbaar maken via de volgende link: 
https://ap.lc/s3IQ8. In september hebben leerlingen die gaan studeren een duidelijker 
overzicht van hun agenda voor de komende maanden waardoor ze dan beter een inschatting 
kunnen maken of zij op 5 november aanwezig kunnen zijn of niet.  
 
We zullen de leerlingen die zich hebben aangemeld vervolgens nader informeren, waarbij we 
wel willen opmerken dat het al dan niet doorgaan van het gala 2.0 mede afhankelijk is van 
het aantal leerlingen dat aangeeft deel te willen nemen.  
 
Diploma-uitreiking 
Verder wijzen we u graag nogmaals op de diploma-uitreikingen van komende week.  
Deze kunnen, vooralsnog, gelukkig wel regulier doorgang vinden.  

• Op dinsdag 20 juli reiken we de diploma’s uit aan H5A (18.00 uur), H5B (19.15 uur) 
en H5C (20.30 uur).  

• Op woensdag 21 juli reiken we diploma’s uit aan H5D (18.00 uur), H5E (19.15 uur) en 
V6A (20.30 uur).  

• Op donderdag 22 juli ontvangen de leerlingen van V6B (18.00 uur), V6C (19.15 uur) 
en V6D (20.30 uur) hun diploma. 

 
De diploma-uitreiking zal plaatsvinden in de tent voor de gymzalen. Tijdens de uitreiking 
hanteren we anderhalve meter afstand tussen de afzonderlijke leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s). Doordat de uitreiking in de buitenlucht zal plaatsvinden is het dragen 
van een mondkapje niet verplicht. Voor nadere informatie over de diploma-uitreikingen 
verwijzen we u graag naar de brief die afgelopen week hierover verzonden is.  
 
Contact 
Zou u naar aanleiding van deze brief verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen 
met ondergetekenden. We zijn per mail bereikbaar en op werkdagen telefonisch tussen 
08.30 en 16.30 uur op 045-5218666 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
K. Slapak      N. Smeets 
Coördinator havo bovenbouw   Coördinator vwo bovenbouw 
k.slapak@stichtinglvo.nl    n.smeets@stichtinglvo.nl 
 
 
Y. Heynen      L. Severens 
Teamleider havo bovenbouw    Teamleider vwo bovenbouw 
y.heynen@stichtinglvo.nl    l.severens@stichtinglvo.nl 
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