
Hoensbroek, juli 2022 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Bij dezen ontvangt u de data en tijden van verschillende informatieavonden die in het 

schooljaar 2022-2023 plaatsvinden en mogelijk voor u van belang zijn. Voor de 

activiteiten die nu reeds ingepland staan voor de rest van het schooljaar verwijs ik u 

graag naar de jaarplanning op de website van onze school.  

 

Verdere informatie die school u in de loop van dit schooljaar wil verstrekken zal 

alleen via e-mail verzonden worden; het is daarom van groot belang dat u controleert 

of de juiste e-mailadressen in Somtoday staan. Mocht uw mailadres onjuist zijn, wilt u 

ons dan zo spoedig mogelijk via info@sintjan-lvo.nl uw juiste mailadres doorgeven? 

 

Mocht u verdere vragen hebben over het nieuwe schooljaar dan kunt u hiervoor 

terecht bij de mentor of leerlingcoördinator van uw zoon/dochter. Contactgegevens 

van schoolleiding, coördinatoren en mentoren treft u aan in de schoolgids. 

 

Dit zijn de informatieavonden in trimester 1 die momenteel al bekend zijn: 

 

donderdag 8 september: 

• Informatieavond TTO voor alle ouder(s)/verzorger(s) van TTO-

brugklasleerlingen – aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

maandag 12 september:  

• Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van 

brugklasleerlingen – aanvang 19.00. 

 

dinsdag 13 september:  

• Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 

de tweede klassen – aanvang 19.00 uur.  

 

woensdag 14 september:  

• Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 

de derde klassen – aanvang 19.00 uur. 

 

Donderdag 15 september:  

• Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 

de vierde klassen – aanvang 19.00 uur.  

• Informatiebijeenkomst buitenlandse reis naar Barcelona voor 

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit havo 4 – aanvang 20.15 uur in de aula. 

 

Maandag 19 september:  

• Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 

de vijfde en zesde klassen – aanvang 19.00 uur.  

• Informatiebijeenkomst buitenlandse reis naar Rome voor ouder(s)/verzorger(s) 

en leerlingen uit vwo-5. Aanvang 20.15 uur in de aula. 

mailto:info@sintjan-lvo.nl
https://www.sintjan-lvo.nl/onze-school/schoolgids/directie-en-coordinatoren/
https://www.sintjan-lvo.nl/onze-school/schoolgids/directie-en-coordinatoren/
https://www.sintjan-lvo.nl/onze-school/schoolgids/personeel/


maandag 03 oktober:  

• Informatieavond ‘coach van de huiswerkmaker’ deel 1; Kun je leren leren dan? 

Aanvang 19.00 uur in de aula.  

 

dinsdag 04 oktober:  

• Informatieavond ‘coach van de huiswerkmaker’ deel 1; Kun je leren leren dan? 

Aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

maandag 17 oktober: 

• Informatieavond profielkeuze havo 3 voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen 

uit havo 3 – aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

dinsdag 17 oktober: 

• Informatieavond profielkeuze vwo 3 voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen 

uit vwo 3 – aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

maandag 31 oktober:  

• Informatieavond ‘coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner. 

Aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

Dinsdag 1 november: 

• Informatieavond ‘coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner. 

Aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

maandag 21 november:  

• Informatieavond ‘coach van de huiswerkmaker deel 3: het puberbrein, 

Aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

dinsdag 22 november:  

• Informatieavond ‘coach van de huiswerkmaker deel 3: het puberbrein. 

Aanvang 19.00 uur in de aula. 

 

donderdag 17 november:  

• Ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten. 

 

dinsdag 22 november:  

• Ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten 

 

De informatieavonden ‘coach van de huiswerkmaker’ vinden op school plaats. We 

vragen u om zich voor deze informatieavonden in te schrijven. Voor meer informatie 

over (inschrijven voor) deze informatieavonden verwijs ik u graag naar de uitnodiging 

die u hiervoor direct na de zomervakantie zult ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Y. Heynen,  

Teamleider havo bovenbouw 

Sint-Janscollege Hoensbroek 


