
 
Emmeloord, 2 november 2021 
 
 

Betreft: Terugkomdag Mavo op vrijdag 26 november 
2021 

 
 
Beste oud-leerling, 
 
Je bent nu al meer dan één of zelfs twee jaar van school af en je hebt inmiddels ervaringen opgedaan in een 
vervolgopleiding of wellicht iets anders. Je weet nu uit ondervinding hoe de overstap van de Mavo naar die 
situatie is. We zijn erg benieuwd hoe je terug kijkt op je periode op het Emelwerda College, met als doel dat we 
mogelijk de loopbaanbegeleiding kunnen verbeteren. Wil je dus bijgevoegde vragenlijst invullen? Dat kan per 
mail of per post. Je gegevens worden anoniem behandeld. 
 
Bovendien zouden wij het leuk vinden als je als oud-leerling zou willen meewerken aan de studievoorlichting 
aan de huidige leerlingen in 3 en 4 Mavo. Dit schooljaar vindt die voorlichtingsdag, de zogeheten 
Terugkomdag, plaats op vrijdag 26 november as. tussen 13.15 en 14.45 uur.  
Wij hopen dat deze terugkomdag een succes wordt, informatief voor onze huidige Mavo leerlingen én een 
gezellig weerzien voor de voorlichters: jullie, onze oud-leerlingen. Als dank voor je komst sluiten we deze 
middag af met een gezellige hapje en drankje in de kantine van de Wilg. 
 
Als je wil komen om op 26 november voorlichting te geven, krijg je na 18 november bericht van ons over 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. 
 
Graag vragen we je om het antwoordformulier naar ons terug te sturen per post of per mail: 

• ook als je denkt weinig bijzonders te melden te hebben, 

• ook als je niet wilt of kunt deelnemen aan de voorlichting. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor je medewerking en graag tot ziens op  
26 november!  
We sturen je deze brief zowel digitaal als per post, naar de adressen die destijds van jou bij ons bekend zijn. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
        
Alda Boerema, decaan Mavo    
Marja Dragt, afdelingsleider Mavo 
 
 
 



Antwoordformulier voor Oud- leerling Mavo Emelwerda College 
Graag vóór 15 november as. opsturen naar: Emelwerda College 
(postzegel is niet nodig!)    t.a.v. A. Boerema, decaan Mavo   
                                                                               Antwoordnummer 1096 
      8300 VB Emmeloord 
Of per mail naar: a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl 

Naam:        

 
Wanneer in 4 mavo examen gedaan: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 
(graag duidelijk schrijven  / hoog of laag streepje!) 

Huidige opleiding: 
Onderwijsinstelling en plaats:  

1. Volg je nog steeds de opleiding als waar je mee begon na de mavo?  
Bij nee: wat nu wel? En kun je aangeven waarom? 
 
 

 

2. Is de opleiding wat jij er van verwachtte? Wat is heel anders? 
 
 
 
 
 
 
 

    3. Welke dingen zijn naar jouw mening belangrijk om te weten voor leerlingen die naar het MBO of de Havo 
gaan? Bijvoorbeeld een andere manier van werken. Denk ook aan dingen die je achteraf gemist hebt in de 
voorbereidingen hiervoor bij ons op school. 

 
 
 

 
 
 
 

4.Welke dingen zijn belangrijk om te weten voor leerlingen die jouw studie willen gaan doen? Bijvoorbeeld: 
welke vakken zijn belangrijk om te hebben gehad op de Mavo?  
 
 
 
 
 
 
 

5. Ben jij bereid om op vrijdag 26 november as. tussen 13.15 en 14.45 uur voorlichting te geven over jouw 
opleiding en iets van jouw ervaringen door te geven aan de leerlingen van 3 en 4 Mavo? 
 
 
 
 


