
 

 

 

Noordwijkerhout, 20 juni 2016 
 
Beste examenkandidaten,  beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze nodigen we je uit tot het bijwonen van de diploma-uitreiking op vrijdag 1 juli aanstaande.  Wij geven 
de uitreiking altijd een officieel, feestelijk tintje. Om die reden vindt deze plaats in het Congrescentrum 
Leeuwenhorst. De dresscode is; chic! Vanwege het grote aantal kandidaten wordt de uitreiking opgesplitst per 
afdeling. Voor de havo is dat het Atrium en voor het vwo de Rotonde.  Vanzelfsprekend zijn bij deze ook 
ouders, verzorgers, broers en zussen van harte uitgenodigd. 
 

- Mavo: De zaal  (Sorbonne2) is vanaf 19.20 uur  open en het officiële gedeelte begint om 19.45 uur 

- Havo : De zaal  (Atrium) is vanaf 19.10 uur open en het officiële gedeelte begint om 19.30 uur.  

- Vwo : De zaal  (Rotonde) is vanaf 19.10 uur open en het officiële gedeelte begint om 19.30 uur.  
Het officiële gedeelte duurt tot ongeveer 21.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van 
een drankje na te praten en afscheid te nemen van medeleerlingen, docenten, leden van het OOP en de 
schoolleiding. 

 
De kandidaten die het diploma nog niet gehaald hebben zijn natuurlijk ook welkom, maar zij kunnen er ook 
voor kiezen de cijferlijst op school te komen halen. Deze liggen vanaf maandag 3 juli klaar.  
 
Mocht je echt niet in staat zijn dit bijzondere moment bij te wonen, maak dan zo snel mogelijk een afspraak 
met de administratie. Je moet namelijk persoonlijk je handtekening zetten op het diploma in het bijzijn van 
iemand van de school. Je kunt hem dus niet door iemand anders laten ophalen!  
 
Graag tot 1 juli!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
C.T. Slats 
Rector 
 
Boek inleveren 

DINSDAG 5 JULI   

tijdstip klas 

13.00 uur 4M 

10.30 uur 5H 

11.30 uur 6V 

 
PS: Heb je je lockersleutel al ingeleverd? : Graag vóór de diploma-uitreiking!  

 
 

 
 

 


