#examen
#informatief

#16 mei
#vakles

OP IEDER NIVEAU DE SCHOOLBANKEN IN!
#begeleiding huiswerk
#google classroom
#leuk
Voor de ouders van aankomende nieuwe leerlingen
Zelf beleven hoe het is om les te krijgen via een laptop? Is aardrijkskunde van toen gelijk aan
het aardrijkskunde van nu? Hoe wordt invulling gegeven aan het vak Chinees? Laat u
inspireren door zelf in de schoolbanken te gaan zitten. Ontmoet de andere (nieuwe) ouders.
Kom kennismaken met de ruimte, de mensen en de lessen die uw kind gaat volgen.
Voor de ouders van de leerlingen van de onderbouw
Uw kind loopt inmiddels al bijna een jaar of langer rond op het Zwijsen College. Bent u
benieuwd op welke manier hij/zij les krijgt? Hoe hij/zij begeleid wordt in het huiswerk, het
plannen, het omgaan met de mailbox? Dan is dit uw kans! Kom terug in de schoolbanken om
zelf vragen te stellen, te ervaren en mee te doen tijdens een mentorles of een wiskundeles of
zelfs een les Chinees. Leer hoe wij als ouders ondersteuning dan wel begeleiding kunnen
geven aan het huiswerk.
Voor de ouders van de leerlingen van de bovenbouw
Inmiddels heeft uw kind de profielkeuze gemaakt en bereidt hij/zij zich voor op het eindexamen.
Als u meer wilt weten over de examenvoorbereiding en examentraining, dan is deze avond
zeker ook voor u als ouder van een bovenbouwleerling de moeite waard. Een klein beetje het
gevoel krijgen wat uw kind van de bovenbouw te wachten staat? Wat onderneemt de school
op weg naar de keuze na het Zwijsen? De decaan geeft hier alle informatie over. Of volg een
les Engels zoals de leerlingen het vak ervaren.
Op donderdag 16 mei a.s. kunt u in 2 rondes kiezen uit 2 of 3 lessen om bij te wonen. Het
programma van die avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur
Inloop
19.20 uur
Naar lokalen met leraar
19.30 uur - 20.00 uur
Start ronde 1
20.00 uur - 20.10 uur
Loop naar andere les
20.10 uur - 20.40 uur
Start ronde 2
20.45 uur - 21.30 uur
Afsluiting met borrel
Meld u zich nu aan door een e-mail te sturen naar info@zwijsencollege.nl o.v.v. het aantal
personen en of u ouder bent van een leerling van groep 8 of onderbouw of bovenbouw. Graag
ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk donderdag 9 mei.
We ontmoeten u graag op 16 mei!
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Zwijsen College

