
 
 

  
 

Aan alle groepsleerkrachten van groep 8 en/of  

(locatie-)directeuren van de PO-scholen in de regio 

 

 

Oosterhout, 25 juni 2021 

 

Betreft: vooraankondiging voorlichtingsavonden en data open dagen VO-scholen 2021-2022 

 

Beste groepsleerkracht van groep 8 en/of (locatie-)directeur in het primair onderwijs, 

 

Met deze brief informeren de VO-scholen in de regio u over twee belangrijke informatiemomenten 

in het nieuwe schooljaar. Het gaat om de voorlichtingsavonden in november 2021 en de open dagen 

in januari en februari 2022. U leest hieronder meer over de vernieuwde opzet van de 

voorlichtingsavonden en ziet tevens op welke data de voorlichtingen en open dagen staan gepland.   

 

Voorlichtingsavonden november 2021        

Doelgroep:   ouders en verzorgers van leerlingen uit groep 8. 

Locatie:   de VO-school naar keuze. 

Data en tijden:  week 43: 9 en 11 november. Week 45: 23 en 25 november.  

    Op alle vier de avonden worden er twee voorlichtingsrondes georganiseerd:  

    van 19:00 tot 20:00 uur en van 20:30 tot 21:30 uur.  

De coronaperiode heeft ons geleerd dat het prettig is om de voorlichting op de VO-school naar 

keuze te geven. Op deze manier worden ouders en verzorgers direct ondergedompeld in de 

omgeving van de school die de voorlichting verzorgt. Ouders en verzorgers kunnen zich vanaf 1 

oktober inschrijven op de website van een of meerdere VO-scholen naar keuze.  

 

Open dagen januari en februari 2022         

Doelgroep:   (ouders en verzorgers van) leerlingen uit groep 7 en 8. 

Locatie:  de VO-school naar keuze. 

Data en tijden:  tussen 28 januari en 27 februari. Zie de details op de volgende pagina. 

 

Overzicht voorlichtingsdata 2021-2022  

Op de volgende pagina treft u een overzicht van de voorlichtingsmomenten die de VO-scholen in de 

regio organiseren. Het overzicht dient als handig naslagwerk voor de groepsleerkrachten en andere 

betrokkenen op uw basisschool. Ook mag het overzicht worden gedeeld met ouders en verzorgers 

van leerlingen die komend schooljaar in groep 7 en 8 zitten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De deelnemende VO-scholen in de regio Amerstreek. 

  



 
 

  
 

Voorlichtingsdata 2021-2022 

Datum: Tijdstip: Activiteit: Meer informatie: 

9 november 2021 
Op alle avonden: 
19:00 – 20:00 uur 
20:30 – 21:30 uur 

Voorlichtingsavond 
ouders groep 8 

Ouders kunnen zich vanaf 1 
oktober 2021 aanmelden via 
de website van de VO-school 
naar keuze. 

11 november 2021 

23 november 2021 

25 november 2021 

25 januari 2022 19:00 – 21:00 uur 
Open avond  
Hanze College 

www.hanze-college.nl 

27 januari 2022 19:00 – 21:00 uur 
Open avond  
Hanze College 

www.hanze-college.nl 

28 januari 2022 17:00 – 21:00 uur 
Open avond  
Mgr. Frencken College 

www.frenckencollege.nl 

29 januari 2022 09:30 – 12:30 uur 
Open dag  
Mgr. Frencken College 

www.frenckencollege.nl 

4 februari 2022 17:00 – 21:00 uur 
Open avond Sint-
Oelbertgymnasium 

www.oelbert.nl 

5 februari 2022 09:30 – 13:30 uur 
Open dag  
Curio effent 

www.curio.nl/effent 

5 februari 2022 09:30 – 12:30 uur 
Open dag  
De Zwaaikom 

www.dezwaaikom.nl 

 
 

Contactgegevens VO-scholen in de regio 

School:  Website:  Locatie:  Type onderwijs: 

Curio effent  www.curio.nl/effent  
Kruidenlaan 19  
4907 AA Oosterhout  

Mavo, mavo-havo 
onderbouw (lj. 1 en 2)  

Mgr. Frencken College  www.frenckencollege.nl  
Slotlaan 40  
4902 AE Oosterhout  

Havo en vwo-atheneum  

Hanze College  www.hanze-college.nl  
Bouwlingstraat 74  
4902 AK Oosterhout  

Vmbo  

Sint-Oelbert 
gymnasium  

www.oelbert.nl  
Warandelaan 3  
4904 PA Oosterhout  

Vwo-gymnasium  

De Zwaaikom  www.dezwaaikom.nl  
Nassaustraat 10  
4902 NA Oosterhout  
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