Heerlen, 19-06-2020

Betreft: Diploma-uitreiking

Beste geslaagden en ouder(s)/verzorger(s),
Op donderdag 2 juli a.s. is het zover. De diploma-uitreiking van locatie Herle is dan een feit.
Het wordt een speciale diploma-uitreiking.
Het organisatiecomité heeft echt buiten de lijntjes moeten denken om voor jullie een
gedenkwaardige diploma-uitreiking te organiseren. Het gaat een “drive-in Galastijl & last walk
throug the school”-uitreiking worden.
Uiteraard kunnen we niet allemaal tegelijk aankomen en is het noodzakelijk dat we een aantal
zaken duidelijk met elkaar afspreken. Om een en ander goed te laten verlopen, hebben we de
organisatie van de uitreiking hieronder voor jullie op een rijtje gezet.
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Je komt in een auto of ander vervoermiddel. We raden aan om een chauffeur te
regelen, die in de auto blijft zitten en de auto langs de straat parkeert. Er wordt
aangereden (rode pijlen) vanaf de Palemigerboord, de oprit oprijden van
Heldevierlaan 2 (hek naast het schoolgebouw van de Buitenhof, zie foto).
Je mag in Galakleding komen, maar dit is niet verplicht. Je mag maximaal 2
introducees mee naar binnen nemen (en een chauffeur die in de auto blijft).
Je meldt je aan op de parkeerplaats van de Buitenhof. Wanneer je niet op de
foto/film wilt, moet je dit hier aangeven.
Je krijgt een teken, wanneer je naar de hoofdingang van Herle mag doorrijden.
Bij de hoofdingang stapt de geslaagde met maximaal 2 introduceés uit (indien er
geen aparte chauffeur is, wordt voor het naar binnen gaan eerst geparkeerd).
Bij binnenkomst begin je aan de diplomaroute. Je laatste route door de school.
De chauffeur rijdt na het uitstappen van de gasten door en parkeert de auto langs de
straat en wacht daar tot de leerling en introducees klaar zijn met de route in de
school.
De totale route in het schoolgebouw afleggen zal ca. 15 minuten duren.
Er wordt een livestream verzorgd, zodat iedereen alles kan meekijken, eerder komen
en/of langer blijven is niet toegestaan.
Je komt volgens bijgevoegd tijdschema.
Verlaat de Heldevierlaan via de blauwe pijl.

Aanrijroute

Tijdschema
4EO1 (achternaam A- G) 16.00 – 16.15 uur
4EO1 (achternaam H-Z) 16.15 – 16.30 uur
4EO2 (achternaam A- D) 16.30 – 16.45 uur
4EO2 (achternaam E- N) 16.45 – 17.00 uur
4EO2 (achternaam O-Z) 17.00 – 17.15 uur
4HBR1 (achternaam A-H) 17.15 – 17.30 uur
4HBR1 (achternaam I-R) 17.30 – 17.45 uur
4HBR1 (achternaam S-Z) 17.45 – 18.00 uur
4HBR2 (achternaam A- M) 18.00 – 18.15 uur
4HBR2 (achternaam N- Z) 18.15 – 18.30 uur
4TL (iedereen) 18.30 – 18.45 uur
4ZW1 (achternaam A-S) 18.45 – 19.00 uur
4ZW1 (achternaam T-Z) 19.00 – 19.15 uur
4ZW2 (achternaam A-D) 19.15 – 19.30 uur
4ZW2 (achternaam E-M) 19.30 – 19.45 uur
4ZW2 (achternaam N-Z) 19.45 – 20.00 uur
Vriendelijk uitnodigend,

Mevrouw D. Viguurs,
Sectordirecteur locatie Herle

