
 

 

 

Heerlen, 2-7 2021 
 

Betreft: Gala/ diploma-uitreiking 2021 
 
 

Beste geslaagden en ouder(s)/verzorger(s), 
 

Als eerste, proficiat! Graag willen wij jullie uitnodigen op donderdag 15 juli voor 
de diploma-uitreiking schooljaar 2020-2021. Het wordt een diploma-uitreiking in 
Gala stijl.  

• Volgens tijdschema verzamelen jullie op de verzamelplek. Vanaf (rode 

pijlen) de Palemigerboord, de oprit oprijden van Heldevierlaan 2 (hek naast 

het schoolgebouw van de Buitenhof, zie foto bijlage). Hier of in de wijk kan 

later ook de auto geparkeerd worden. Wanneer je niet op de foto/film wilt, 

moet je dit hier aangeven. 

• Je mag in Galakleding komen, maar dit is niet verplicht. 

• Je krijgt een teken, wanneer je naar de hoofdingang van Herle mag 

doorrijden (niet verplicht, mag ook lopend). 

• Met muziek en rode loper, ontvangen wij jullie bij dan bij onze ingang. 

• Bij de hoofdingang stapt alleen de geslaagde uit! (indien van toepassing 

auto parkeren in de straat of wijk). 

• De geslaagde wacht totdat de introducees ook aanwezig zijn, je mag 

maximaal 3 introducees mee naar binnen nemen, en begint dan aan de 

laatste route door de school, de diplomaroute! 

• In de aula aangekomen, word je ontvangen door je mentor. Het 
officiële gedeelte vindt hier plaats, het tekenen en in ontvangst 
nemen van je diploma.  

• Tenslotte mag je samen met je klasgenoten en introducees genieten 
van de muziek, met een klein hapje en drankje op het schoolplein (let 
wel, volgens tijdschema). 

• Natuurlijk mag je vooraf en na je eigen diploma-route de aankomst 
van de andere geslaagden bekijken. 

 
  

Met vriendelijke groet, 
 
R. Verheezen 
(feestcomité)       
 
J. Rompen  
(teamleider 
bovenbouw) 

  



Plattegrond voor het aanrijden en verzamelen per klas. 
 

• Kom je met de auto? Volg dan de rode pijlen. Ter plaatse staan verkeersregelaars die jullie 
om de beurt laten vertrekken richting de ingang van school waar het uitstappen plaats zal 
vinden. 

• Kom je te voet? Kom dan ook naar de verzamelplek klas zoals aangegeven op de 
plattegrond. 
 

 
 
Introducees/ toeschouwers 
Per leerling mogen er 3 introducees mee met de diplomaroute. Alle andere toeschouwers zijn 
uiteraard van harte welkom om het aanrijden te komen bekijken.  
 
 
Tijdschema per klas  
 

Kijk goed op onderstaand schema wanneer je aan de beurt bent.  
Let op! Leerlingen worden 15 minuten voor aanvang op de verzamelplek verwacht. 

Klas   Tijd aanrijden Tijd op pauzeplein 
4ZW1  18.00 - 18.15 uur  18.15 – 19.15 uur 

4ZW2  18.15 - 18.45 uur  18.45 – 19.45 uur 

4HBR1  18.45 - 19.00 uur  19.00 – 20.00 uur 

4HBR2  19.00- 19.15 uur  19.15 – 20.15 uur 

4EO1  19.15 - 19.30 uur  19.30 – 20.30 uur 

4EO2  19.30 - 20.00 uur  20.00 – 21.00 uur 

4EO3  20.00 - 20.15 uur  20.15 – 21.15 uur 

4TL  20.15 - 20.30 uur  20.30 – 21.30 uur 

 
Portretrecht 
Tijdens de diploma uitreiking zullen er her en der foto’s en video’s gemaakt worden. Wil je niet op 
de foto? Stuur dan een mail naar rp.verheezen@bcpl.nl 
 
Voor verdere vragen kunt u een mail sturen naar rp.verheezen@bcpl.nl 
 
 


