
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Den Haag, 14 juni 2018  
Betreft: diploma-uitreiking                                           
 
 
Geachte ouders / verzorgers en leerling, 
 

Afgelopen week hebben de leerlingen te horen gekregen of ze geslaagd zijn dan wel nog een herkansing nodig 
hebben om hun diploma te behalen.  
 
Om niet te laat te zijn met de informatie wil ik u middels deze brief op voorhand uitnodigen voor de diploma-
uitreiking van uw dochter/zoon op woensdag 4 juli 2018. Voor de leerlingen die nog een herexamen moeten 
doen blijft nog even de onzekerheid bestaan , die horen op vrijdag 29 juni 2018 of ze het alsnog gehaald 
hebben.  
 
Het behalen van het diploma vinden wij als school niet alleen een bijzondere prestatie, het betekent voor uw 
kind ook dat er een betekenisvolle fase in haar/zijn leven wordt afgesloten. 
Onze docenten en medewerkers zijn reuze trots dat ze aan de afgelopen jaren hun steentje hebben mogen 
bijdragen. Wij willen dan ook samen met u op een feestelijk wijze afscheid nemen van de gediplomeerden. 
 

Gezien de ruimte binnen de school niet toereikend is om alle gasten tegelijkertijd te ontvangen zijn  wij 
genoodzaakt een limiet te stellen aan het aantal gasten per geslaagde kandidaat, dit is nu gesteld op een 
maximum van vier gasten (dit is inclusief de geslaagde).   
 
De uitreiking voor de geslaagden van het Vakcollege en de Horeca richting vindt plaats om:  
 
19.15 – 19.25 uur  Inloop en ontvangst met koffie en thee in de hal  
19.30 – 19.40 uur  Welkom door dhr. Hulsbergen , directeur 
19.40 – 20.30 uur Ondertekening kandidaten 
20.30 – 21.00 uur Napraten met een hapje en een drankje  
  
Wij zien er namens het gehele team naar uit u op deze dag te mogen verwelkomen,  
met vriendelijke groet, 
 
J.C.M. Waasdorp 

Teamleider HBR 

 
Let op!: 
Boeken dienen op dinsdag 10 juli 2018 volgens schema op school ingeleverd te worden, waarbij een 
ontvangstbewijs door Iddink wordt verstrekt. Boeken kunnen dus niet tijdens de diploma-uitreiking worden 
ingeleverd.   


