
 

 
 
Betreft: uitnodiging algemene ouderavond havo 5 en vwo-6 
 
 
Hoensbroek, 10 januari 2022 
 
 
 
Geachte ouder(s),verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Zoals u ongetwijfeld weet staat de eindexamenperiode voor de deur. Misschien wel 
de belangrijkste periode in de schoolcarrière van uw zoon of dochter op onze school. 
Gedurende de laatste maanden van het schooljaar en de resterende schoolexamens 
en hierop volgende eindexamens hebben leerlingen nog veel mogelijkheden om hun 
eindcijfers voor de examenvakken positief te beïnvloeden en daarmee te slagen voor 
resp. een havo- of vwo-diploma.  
 
Graag willen wij, met u als ouder van een kind dat eindexamen doet, en uw kind, 
deze mogelijkheden nader bekijken en u meer informatie geven over de belangrijkste 
wijzigingen in het examenprogramma, belangrijke data binnen het (centraal) 
eindexamen, de slaag-zakregeling bespreken en mogelijk tips geven over de 
begeleiding van uw afstuderende zoon/dochter voor en tijdens de school- en 
eindexamens.  
 
We willen u, samen met uw zoon/dochter, dan ook uitnodigen voor een algemene 
ouderavond die online plaats zal vinden op maandag 24 januari om 19.00 uur. De 
uitnodiging voor deelname aan deze ouderavond treft u aan in de Teamsagenda en 
de Outlookagenda van uw kind. Deze infoavond zal ongeveer een uur duren.  
 
De ouderavond wordt voor ouders en leerlingen uit havo 5 verzorgd door de heren 
Slapak en Heynen. De presentatie aan ouders en leerlingen uit vwo-6 wordt verzorgd 
door de heren Smeets en Severens. De ouderavond is interactief, waardoor u, via de 
chat, vragen kunt stellen.  
 
Gezien de belangen en de wijzigingen in het examenprogramma veroorzaakt door 
Covid-19 gaan we ervan uit dat u allen aanwezig bent tijdens deze ouderavond. 
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan zouden we een afmelding per 
mail op prijs stellen. 
 
Mocht u tussentijds nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van 
u. 
 
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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