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Welkom
Binnenkort ga je naar de
middelbare school. Op het
Dendron College ben je welkom.
We hopen snel kennis met je
te maken. Op de achterkant
vind je al onze
kennismakingsactiviteiten.

Kom kennismaken
met het Dendron College!
Agenda schooljaar 2019 - 2020
Hele schooljaar

Donderdag 6 februari 2020

Op verzoek van de basisscholen komen
wij op bezoek voor een voorlichtingsavond voor groep 8. De datum hoor je
via de basisschool.

Om jou kennis te laten maken met het
Dendron College, hebben wij een Open
huis. Je kunt dan samen met je ouders
de sfeer komen proeven én je krijgt
informatie over de school. Natuurlijk kun
je dan ook al vragen stellen en
kennismaken met onze docenten en
leerlingen.

Bezoek aan basisscholen Open huis (16.30 tot 20.30 uur)

Vrijdag 25 oktober 2019

Meeloopdag

Op de meeloopdag komen leerlingen
van groep naar het Dendron College en
volgen zij drie lessen op hun eigen
niveau. De meeste leerlingen komen
met hun hele klas naar de meeloopdag
en worden door hun leerkracht
aangemeld. Mocht dit niet zo zijn, dan
kun je je aanmelden via onze website.

Ma 13 januari en di 14 januari 2020

Informatieavond (19.00 uur)
Informatieavond op het Dendron College
voor ouders en groep-8-leerlingen die
niet in de gelegenheid zijn geweest om
een informatieavond op hun basisschool
bij te wonen Aanmelden per e-mail via:
rick.janssen@stichtinglvo.nl

Heb je vragen?
Neem dan contact op met
Annette Cox, teamleider
brugklassen. Dit kan via
a.cox@stichtinglvo.nl of bel
naar 077 - 397 08 80.

Ma 9 maart en di 10 maart 2020

Aanmelden als nieuwe
leerling
Bij het aanmelden is er een kort gesprek
met jou en je ouders. Hierin kun je ook
aangeven bij wie van jouw vrienden je
heel graag in de klas zou willen zitten.

Woensdag 17 juni

Kennismakingsmiddag
voor nieuwe leerlingen
Voordat het nieuwe schooljaar begint, is
er een kennismakingsmiddag. Je maakt
dan kennis met je nieuwe klasgenoten
en je mentor.

Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
DendronCollege
dendron_college
www.dendron.nl

