
 
VOORLICHTINGSAVONDEN GROEP 8 OUDERS  
7 en 14 november en 3 december 
 
Gaat uw kind volgend jaar ook voor het eerst ‘naar de grote school’ en weet u of uw kind 
nog niet naar welke? In samenwerking met Clusius, Triade, BNC en Don Bosco presenteren 
alle PSG-scholen zich op drie verschillende data en drie verschillende locaties. U kiest welke 
datum en locatie en op alle bijeenkomsten krijgt u alle informatie die u nodig heeft. Op alle 
voorlichtingsavonden presenteren de deelnemende scholen zich namelijk met dezelfde 
informatie.  
U kunt bovendien kiezen welk tijdstip u het beste uitkomt, want op alle avonden zijn er vier 
starttijden waarop de voorlichting wordt gegeven. U heeft dus 3 x 4 = 12 mogelijkheden om 
mee te doen met een voorlichtingsronde van maar liefst 10 scholen. Uiteraard kunt u op een 
avond meerdere voorlichtingsrondes van verschillende scholen bijwonen, zodat u de scholen 
kunt vergelijken. 
 
Waar en wanneer?  
Donderdag 7 november, locatie Clusius College, Aletta Jacobslaan 1 in Purmerend 
Donderdag 14 november, locatie VMBO-campus,  
ingang SG Gerrit Rietveld, Spinnekop 1 in Purmerend 
Dinsdag 3 december, locatie Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10 in Purmerend 
                                  
LET OP: alle drie de avonden zijn identiek! 
 
 
Tijd:   
18.45 – 19.15 uur Inloop 
19.15 - 19.35 uur Ronde 1 
19.40 - 20.00 uur Ronde 2 
20.05 - 20.25 uur Ronde 3 
20.30 - 20.50 uur Ronde 4 
21.00 uur              Afsluiting 
 
Hoe? 
 
Omdat er meerdere rondes zijn met dezelfde informatie maar met beperkte tijd (20 
minuten), vragen we iedereen om op tijd aanwezig te zijn voor de ronde van uw keuze. Bent 
u toch te laat? Kies dan de volgende ronde. 
Wilt u tijdens een avond van meerdere scholen informatie ontvangen? U heeft telkens vijf 
minuten om naar de volgende informatieronde te lopen. Op elke avond kunt u tevens kiezen 
voor een algemene voorlichtingsronde met informatie over de overstap van het basis- naar 
het voortgezet onderwijs en de opbouw van het voortgezet onderwijs. 

• Alleen voor ouders van leerlingen van de basisscholen 
• U hoeft niet in te schrijven, maar kiest zelf uw datum en tijdstip van voorkeur 

Er is overal voldoende plaats. 
• Het voorlopig advies van uw huidige basisschool gebruikt uw als leidraad voor uw keuzes 
• U kunt uw kind tijdens de informatiebijeenkomst direct inschrijven (maar dat mag ook 

later) 



 

NB: was de voorlichtingsavond voor u te beperkt om een keuze te maken? 
Uw kind kan bij ons op de Scholengemeenschap Gerrit Rietveld ook inschrijven voor een meeloopdag 
via de website https://rietveld.psg.nl Deze vinden plaats op: 
 
-20 november 
-11 december 
-15 januari 
-12 februari 
Op deze manier kan uw dochter of zoon de sfeer op onze school tijdens lesjes meemaken en merken 
hoe leuk het is om les te krijgen in een nieuw gebouw met veel faciliteiten voor bijna alle profielen. 
Bovendien krijgt uw kind een goed beeld van de bevlogenheid van onze docenten. Ons open huis 
vindt plaats op woensdag 29 januari van 15.00-21.00 uur. 

 

We zien u en uw kind graag tijdens het openhuis, op één van de informatieavonden en/of op onze 
meeloopdagen. 

Managementteam en docenten SG Gerrit Rietveld 

 


