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Betreft:

Emmeloord, 11 oktober 2021

Terugkomdag Havo op vrijdag 26 november 2021

Beste oud-leerling,
Je bent nu al meer dan een jaar van school af en je hebt inmiddels ervaringen opgedaan
in een vervolgopleiding of wellicht iets anders. Je weet nu heel goed hoe de overstap van
de Havo naar die situatie is, hoewel de Corona-periode natuurlijk wel heel anders was.
Ik zou het leuk vinden als je als oud-leerling wil meewerken aan de studie-voorlichting
aan de huidige leerlingen in 4 en 5 Havo (en ook aan vwo-ers). Dit schooljaar vindt die
voorlichtingsdag, de zogeheten Terugkomdag, plaats op vrijdag 26 november as.
tussen 10.15 en 14.00 uur. Op meer plaatsen in Nederland worden op die datum
leerlingen ontvangen op hun vroegere scholen. HBO-instellingen houden daar - als het
goed is - rekening mee in hun onderwijsprogramma (geen tentamens en dergelijke).
Wij doen deze terugkomdag voor de Havo-afdeling voor de 16e keer. Twee jaar geleden
was het weer een succes (vorig jaar kon het natuurlijk niet door gaan), informatief voor
onze Havo leerlingen en een gezellig weerzien voor de voorlichters, onze oud-leerlingen.
Van de oud-havoleerlingen die mogelijk konden komen waren er 69, reuze gezellig!
Met de oud-leerlingen die voorlichting komen geven gaan we om 17.00 uur eten bij het
Chinees restaurant ‘De Lange Muur’, jou welbekend, waar je gezellig bij kunt praten met
je vroegere klasgenoten/jaargenoten. Als dank voor je komst is dit etentje voor rekening
van het Emelwerda College, alleen moet je de drankjes zelf betalen.
(Coronacheck/testbewijs)
Degenen die zich bereid verklaren om op 26 november voorlichting te komen geven,
krijgen half november nog nader bericht van mij omtrent het precieze programma. Als je
komt, geef dit dan door aan je studiecoördinator, want wellicht krijg je bij jouw opleiding
studiepunten (of een vergoeding) voor het geven van deze voorlichting. Ook kun je
ongetwijfeld brochures of ander voorlichtingsmateriaal mee krijgen.
Als decaan van de afdeling Havo wil ik graag kennis nemen van je ervaringen. Voor mij is
dat een belangrijke manier om de loopbaanbegeleiding op het Emelwerda College te
verbeteren. Vandaar het verzoek of je zo vriendelijk wilt zijn de vragen op bijgaand
formulier te beantwoorden. Graag ontvang ik dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
maandag 1 november van je terug ivm het keuzeblad voor onze leerlingen.
Je kunt het vragenblad ook downloaden van de site van het Emelwerdacollege,
www.emelwerda.nl en per mail retourneren.
Laat ook medeleerlingen uit jouw examenjaar, die de uitnodiging niet hebben gekregen,
weten dat ze de uitnodiging kunnen vinden op de emelwerda-site.
Vanzelfsprekend worden de persoonlijke gegevens die je mij via de beantwoording van
de vragen verschaft, vertrouwelijk behandeld. Het hoofddoel van deze enquête is de
loopbaanbegeleiding op het Emelwerda College zo goed mogelijk te laten functioneren.
Wil je het ingevulde antwoordformulier in de bijgevoegde envelop terug te sturen,
• ook als je denkt weinig bijzonders te melden te hebben,
• ook als je niet wilt of kunt deelnemen aan de voorlichting.
• Je mag me natuurlijk ook mailen: d.vandijk@emelwerda.nl
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor je medewerking en graag tot ziens op
26 november!
Met vriendelijke groet,
D.J.van Dijk decaan Havo

Antwoordformulier Terugkomdag Havo 26 november 2021
Graag vóór 1 november as. opsturen naar:

(postzegel is niet nodig!)

Emelwerda College
t.a.v. D.J. van Dijk
Antwoordnummer 1096
8300 VB Emmeloord

-------------------------------------------------------------------------------------Naam oud-leerling:
(deed eindexamen in 2020)
Opleiding:
Onderwijsinstelling en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
(graag duidelijk schrijven / hoog of laag streepje!)

-------------------------------------------------------------------------------------Nota bene: heb je te weinig ruimte voor je antwoorden, gebruik dan de achterkant!
Vraag 1
Welke dingen zijn naar jouw mening belangrijk om te weten voor leerlingen die willen
gaan studeren (vooral in het HBO)? Bijvoorbeeld een andere manier van werken. Denk
ook aan dingen die je achteraf gemist hebt in de voorlichting bij ons op school.
>
>
Vraag 2
Welke dingen zijn naar jouw mening belangrijk om te weten voor leerlingen die jouw
studie willen gaan doen? Bijvoorbeeld welke vakken zijn belangrijk om te hebben gehad
op de Havo.
>
>
Vraag 3
Ben je bereid om op vrijdag 26 november as. tussen 10.15 en 14.00 uur voorlichting te
geven en iets van jouw ervaringen door te geven aan de leerlingen van 4 en 5 Havo?
>
Vraag 4
Als je vraag 3 met ja hebt beantwoord: ga je als voorlichter mee naar het etentje bij de
Chinees om weer eens bij te praten? Dit moet ik tijdig weten met het oog op de
reservering.
>
Vraag 5
Heb je gereageerd op de mail die je via je ouders hebt ontvangen of op de enveloppe
met uitnodigingsbrief en enquête die je hebt ontvangen via je ouders? Omcirkel.
>
mail
>
brief

