Aan de eindexamenleerlingen en de ouders/verzorgers
van de eindexamenleerlingen

Driehuis, 17 juni 2020

Betreft: Diploma-uitreiking

Beste ouders, Beste leerlingen,
Voor onze eindexamenleerlingen staat er nog één feestelijke activiteit op het programma:
de diploma-uitreiking. U begrijpt dat we dit vanwege alle coronamaatregelen niet kunnen
organiseren op de wijze die we gewend waren. Vele alternatieve mogelijkheden hebben we
op school besproken en onderzocht op de haalbaarheid. De uitkomst is dat we in deze zeer
bijzondere periode het gevoel van samenhorigheid van de examenklas willen benadrukken
en daarom zo dicht mogelijk willen blijven bij onze traditie om de diploma’s op feestelijke
wijze uit te reiken in de Stadsschouwburg van Velsen.
Bij het organiseren van de diploma-uitreiking 2020 gaan we er van uit dat het kabinet op 24
juni a.s. zal mededelen dat per 1 juli maximaal honderd mensen mogen worden toegelaten in
theaterzalen en dus ook in de Stadsschouwburg Velsen. Dit betekent dat pas na deze dag
alles wat we hebben voorbereid, definitief kan worden gemaakt. De officiële uitnodiging en
het programma zal daarom pas op 25 juni worden verzonden per mail en per post.
Als de maatregelen van het kabinet het mogelijk maken om de door ons voorbereide
diploma-uitreiking in de Stadsschouwburg van Velsen te kunnen uitvoeren, betekent dit dat
we wel een aantal aanpassingen moeten doen:
•

De geslaagden worden per klas uitgenodigd op verschillende tijdstippen en niet als
leerjaar. vanwege de opgelegde beperking van het aantal bezoekers tijdens een
bijeenkomst.

•

Het maximaal aantal genodigden per geslaagde is twee (gezinsleden) vanwege de
opgelegde beperking van het aantal bezoekers tijdens een bijeenkomst.

•

Om, binnen de regelgeving van het RIVM, alle leerlingen hun diploma te kunnen
uitreiken in de Stadsschouwburg Velsen hebben we de verdeling en de aanvangstijden
van de diploma-uitreikingen van de verschillende afdelingen moeten wijzigen:
o
o
o
o

vmbo basis/kader
mavo Driehuis
mavo
havo en vwo

woensdag 1 juli
woensdag 1 juli
donderdag 2 juli
donderdag 2 juli

10:00 – 17:30 uur
17:30 – 22:30 uur
10:00 – 17:30 uur
18:00 – 22:00 uur

Bovenstaande tijdvakken zijn een indicatie voor de betreffende afdeling. De voor u
geldende tijd staat op de officiële uitnodiging.

In het vertrouwen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

