Back to school!
Wat was het een succes vorig jaar!
Daarom nodigen u graag opnieuw uit voor deze mooie ervaring, die dit jaar zal plaatsvinden op maandag
11 juni a.s.
Kom op het Zwijsen College ruiken, horen, zien en voelen hoe het is om terug de schoolbanken in te
gaan. En óók hoe de lessen op de Universiteit tegenwoordig worden verzorgd. Ja, dat leest u goed! Dat
kan ook.
Wat gaat u ervaren?
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen in de onderbouw én voor de ouders/verzorgers van
de nieuwe brugklasleerlingen
Zelf beleven hoe het is om les te krijgen via een laptop. Is het Engels van toen gelijk aan het Engels van
nu? Hoe staat het met aardrijkskunde of natuurkunde? Laat u inspireren door zelf in de schoolbank te
gaan zitten. Ontmoet de andere (nieuwe) ouders/verzorgers. Kom kennismaken met de ruimte, de
mensen en de lessen die uw kind volgt/gaat volgen.
Voor de ouders van de leerlingen in de bovenbouw
Een hoorcollege volgen van professor René Janssen van de Universiteit van Eindhoven. Geïnspireerd
raken over de manier van lesgeven op de Universiteit. Energie en kwantumfysica anders bekijken. Een
klein beetje het gevoel krijgen wat uw kind in de bovenbouw te wachten staat. Wat onderneemt school
op weg naar de keuze ná het Zwijsen College? De decaan geeft hier alle informatie over.
Tijdens deze avond kunt u, in 2 rondes, kiezen uit 6 lessen om bij te wonen. Het programma ziet er als
volgt uit:
19.15 uur - 19.30 uur: Inloop
19.30 uur - 20.00 uur: Ronde 1
20.00 uur - 20.30 uur: Pauze
20.30 uur - 21.00 uur: Ronde 2
21.00 uur - 21.30 uur: Afsluiting
In de pauze staat een hapje en een drankje voor u klaar. Ontmoet elkaar en wissel ervaringen uit.
Meld u nu aan! Dit kan door uiterlijk 1 juni een e-mail te verzenden naar info@zwijsencollege.nl.
Dan weten we voor hoeveel personen we de drankjes en de hapjes mogen klaarzetten.
Wij hebben er zin in om deze avond samen met u te ervaren!
Heel graag tot ziens op 11 juni a.s.!
Namens de Ouderraad Zwijsen College,
Werkgroep Ouderparticipatie

