----------------------------------------------------------------------------------------------Emmeloord, oktober 2021
Beste oud-leerling,
Op vrijdag 26 november a.s. willen wij onze jaarlijkse terugkomdag houden.
Uiteraard hopen we dat jullie allemaal bij ons willen terugkomen die dag om
voorlichting te geven aan de huidige leerlingen van de bovenbouw vwo en havo.
De ontvangst is vanaf 9.15 uur, het programma loopt vanaf 10.00 uur. Om 13.45
uur zijn de voorlichtingsrondes afgelopen. Daarna lunchen we met elkaar.
Ook dit jaar willen we om 17.00 uur gaan eten bij de chinees “de Lange Muur”, waar
je de mensen van je eindexamenjaar weer kunt ontmoeten om bij te praten.
Voor diegenen die meedoen aan de voorlichting wordt het buffet door de school
betaald. De drankjes zijn voor eigen kosten. En mocht er nog gecontroleerd worden
op QR-codes, ook dat is je eigen verantwoordelijkheid.
Bijgaand stuur ik je ook een antwoordformulier. Zou je dit zo precies mogelijk willen
invullen, ook als je niet kunt komen, want jouw ervaringen kunnen belangrijk zijn
voor de huidige leerlingen. Je mag dit formulier terugsturen met de bijgesloten
envelop, je mag mij ook mailen (t.dejong@emelwerda.nl). Ik zal deze brief ook op
onze site laten zetten, zodat je ‘m eventueel kunt downloaden en mij kunt toesturen.
Vanzelfsprekend worden de persoonlijke gegevens, die je mij via de beantwoording
van de vragen verschaft, in strikt vertrouwen behandeld. Graag zou ik jullie
antwoord hebben vóór 26 oktober 2021.
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 voorlichting.
Mocht je niet om uiterlijk 10.00 uur hier kunnen zijn, meld dat dan op je
antwoordformulier, dan houd ik daar rekening mee in verband met het forum.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor je medewerking.
Met vriendelijke groet,

Thera de Jong, decaan VWO
t.dejong@emelwerda.nl
tel. 0527 – 634578
tel. 06 - 30803979

Antwoordformulier Terugkomdag vwo 26 november 2021
Graag vóór 26 oktober a.s. opsturen naar:

Emelwerda College
t.a.v. mw dr. T.C.H. de Jong
(postzegel is niet nodig!)
Antwoordnummer 1096
8300 VB Emmeloord
----------------------------------------------------------------------------------------------Naam oud-leerling:

(deed eindexamen in 2020)

Opleiding:
Onderwijsinstelling en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

(graag duidelijk schrijven!)

----------------------------------------------------------------------------------------------Allereerst willen we natuurlijk graag weten of je komt:
Vraag 1
Ben je bereid om op vrijdag 26 november a.s. tussen 10.15 en 13.30 uur
voorlichting te geven en iets van jouw ervaringen door te geven aan de leerlingen
van de bovenbouw havo en vwo?
>
Vraag 2
Als je vraag 1 met ja hebt beantwoord: ga je als voorlichter mee naar het etentje bij
de Chinees om weer eens bij te praten? Dit moeten we tijdig weten met het oog op
de reservering.
>
Vraag 3
Heb je specifieke diëetwensen? Zo ja, welke?
>
Vraag 4
Ben je lid van een studie/studentenvereniging? Zo ja, welke? Wat zijn jouw
activiteiten binnen de vereniging?
>
Vraag 5
Mag ik je e-mailadres, indien nodig doorgeven aan huidige leerlingen zodat zij
contact met je op kunnen nemen, mochten ze extra informatie over jouw studie
willen hebben?
>
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Graag willen we ook een aantal dingen van jullie weten die wij als decanen weer
kunnen gebruiken bij verschillende voorlichtingen.
Welke dingen zijn naar jouw mening belangrijk om te weten voor leerlingen die
willen gaan studeren (vooral in het HBO of WO)? Bijvoorbeeld een andere manier
van werken. Denk ook aan dingen die je achteraf gemist hebt in de voorlichting bij
ons op school.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

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 of het vwo.
>
>
>
>
>
>
>

