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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen

van C3A tot en met C3F
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C3A tot en met C3F
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E-mail

SB/AvB/25-03-2021

info@hubertusberkhoff.vova.nl

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van klassen C3A tot en met C3F,
Afgelopen dinsdag 23 maart vond de digitale informatieavond plaats over de keuzedelen van het 4e
leerjaar en kwam de uitleg over de schoolexamens van het 3e leerjaar aan bod. U was in groten
getale online aanwezig om alle informatie tot u te nemen.
Voor degenen die er niet bij aanwezig konden zijn, volgt hieronder nog wat duidelijke info.
Wellicht heeft u nog vragen en opmerkingen over de vier keuzedelen.
Deze kunt u aan de volgende personen stellen:
•
•
•
•

Keuzedeel koken: Dhr. Moinat, m.moinat@hubertusberkhoff.vova.nl
Keuzedeel serveren: Dhr. G. Verhoeven, g.verhoeven@hubertusberkhoff.vova.nl
Keuzedeel bakken: Dhr. R. van Beek, r.vanbeek@hubertusberkhoff.vova.nl
Keuzedeel HBR breed: Dhr. M. Postma, m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl

De volgende bijlagen hebben we toegevoegd voor extra info:
•
•
•

De keuzedelen waar de leerlingen uit kunnen kiezen. Deze keuze moet deze week in Magister
worden ingevuld, dit kan tot en met woensdag 31 maart.
De link van het ondernemen die bij twee keuzedelen gegeven wordt, is als volgt:
https://youtu.be/OwprM9xEmn0
De PowerPoint van de schoolexamens. Eventuele vragen kunt u mailen naar
m.kramer@hubertusberkhoff.vova.nl
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Heeft u vragen over de doorstroom naar het mbo na het 4e leerjaar, dan kunt u deze vragen stellen
aan Dhr. Postma, decaan van onze school. Hij heeft contacten met alle mbo-scholen.
m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl
Heeft u andere vragen dan kunt u deze mailen naar info@hubertusberkhoff.vova.nl
Graag vermelden welk onderdeel het betreft!
Met vriendelijke groeten,
Hubertus & Berkhof
Dhr. S. Bosch
Teamleider Praktijk
Dhr. M. Kramer
Eindexamensecretaris
Coördinator leerjaar 4

Bijlagen

Pagina 2/2

