
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rotterdam, 26 mei 2020 
 
 
Onderwerp: de route naar de diploma uitreiking  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Een bijzonder schooljaar, een bijzondere lichting leerlingen die gaan uitstromen 
vanuit het VO naar het MBO en een diploma mogen ontvangen op het Vak College 
Hillegersberg. 
Middels deze brief willen we u op de hoogte stellen van een aantal belangrijke 
mededelingen. 

• Alle leerlingen worden op donderdag 4 juni tussen 10.00 – 12.00 uur gebeld 
door de coach met de mededeling dat uw zoon/dochter officieel geslaagd is 
(onofficieel weten leerlingen wel al dat ze geslaagd zijn, maar nog enkele 
individuen zijn actief met inhalen/herkansen van de laatste toetsen). Er zal 
gebeld worden op het bij ons bekende telefoonnummer; 

• Boeken inleveren zal plaatsvinden op woensdag 17 juni tussen 09.00 – 10.00 
uur. Op het huisadres ontvangt u een inleverlijst in tweevoud. Beide 
formulieren moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld en met de boeken 
worden ingeleverd op school.1 formulier wordt afgegeven aan de firma Van 
Dijk. Op het andere formulier komt een stempel en dient als inleverbewijs. 

• De diploma uitreiking zal een gewijzigd karakter krijgen aangezien we nog 
steeds de last/hinder ervaren van de Coronacrisis. 

 
We willen deze diploma uitreiking uiteraard nog steeds onvergetelijk voor jullie laten 
zijn door een gezellig samenzijn te organiseren. We hebben besloten om dit per klas  
in de aula te organiseren. 
De indeling hiervan is als volgt: 
 

§ Dinsdag 7 juli klas 4B, coach de heer Oord van 18.00 – 19.30 uur 
§ Dinsdag 7 juli  klas 4C, coach de heer Splunter van 20.00 – 21.30 uur 
§ Donderdag 9 juli  klas 4A, coach mevr. de Bruijne van 19.00 – 20.30 uur 

 
Voor iedere leerling is het toegestaan om maximaal 3 personen mee te nemen naar 
deze uitreiking. We zullen ons houden aan de richtlijnen van de RIVM en de 
aanpassingen als zodanig op orde brengen. 
 



Wel willen we graag van u weten met hoeveel personen u denkt te komen en in 
welke relatie de betreffende personen tot de geslaagde leerling staan.  
Om een goed overzicht te verkrijgen over deze opkomst vragen wij u om via 
onderstaande link dit aan ons kenbaar te maken en wel uiterlijk voor vrijdag 12 juni.  
 
Link: https://forms.gle/uLTqx4e7nx82TkJX6 
 
 
Met zijn allen hopen we er een onvergetelijke avond van te maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
E. Petersen 
Locatiedirecteur  
Vak College Hillegersberg 
 
 
 


