
 

Informatieavonden Markland College Zevenbergen  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Zoals de vorige jaren houdt het Markland College Zevenbergen een informatieavond voor 
ouders van leerlingen van groep 8 en hun zoon/dochter. Ik nodig u en uw zoon/dochter 
hiervoor van harte uit. 
 
Er zijn twee informatieavonden:  
 

 op dinsdag 17 januari 2017 voor ouders en groep 8-ers van de basisscholen in de 
dorpskernen Zevenbergen, Moerdijk, Lage Zwaluwe, Hoge Zwaluwe, Langeweg en 
Zevenbergschen Hoek; 

 op woensdag 18 januari 2017 voor ouders en groep 8-ers van de basisscholen in 
alle andere kernen van de gemeente Moerdijk en andere gemeenten.  
 
 

De informatieavonden worden gehouden in het Markland College Zevenbergen,  
(ingang) Vaandelweg 4, Zevenbergen. Graag nodigen wij u vanaf 19.00 uur uit om bij ons, 
op informele wijze, kennis te nemen van onze school. De informatieavond is vanaf dit jaar 
duidelijk anders ingericht dan afgelopen jaren. Tijdens de avond kunt u twee zaken komen 
doen en ervaren: 

 Ter plaatse kunt u bij ons kiezen voor een profielpresentatie van één van de 
afdelingen mavo, havo of vwo. Er zullen drie rondes gehouden worden (startend om 
19.00 uur, 19.45 uur en 20.30 uur); naast onze eigen afdelingen zal ook het 
Markland College Oudenbosch vertegenwoordigd zijn voor toelichting op hun 
kader/basis en lwoo-afdeling. 

 In de aula, omnium en werkplaats kunt u persoonlijk in gesprek gaan met collega’s 
die medeverantwoordelijk zijn voor zo’n profiel of op andere wijze verantwoording 
dragen voor een belangrijk onderdeel van onze school (Technasium, 
Technologie&Toepassing, Sportklas, VECON Business School, gymnasium, zorg en 
begeleiding, mentoraat klas 1, oudercommissie, versterkt talenonderwijs, 
Art&Design en aanmelding/plaatsing). 

Wij verzoeken u om, wanneer u interesse heeft om de informatieavond te bezoeken, zich 
aan te melden via https://goo.gl/q3ncLI 
(Inschrijven voor een informatieavond kan tot uiterlijk 16 januari 2017 15.00 uur.)  

Graag tot ziens op dinsdag 17 of woensdag 18 januari 2017. 
 
 
Met vriendelijke groet 
R.F.J.M. Rovers, MEM 
Directeur Markland College Zevenbergen 

 

https://goo.gl/q3ncLI

