
 

 
 
 
Heerlen, 5 april 2022 

 
Betreft: instructie laatste schooldag + uitnodiging diploma-uitreiking én gala 
 
Beste leerlingen, 
 
De eindexamens gaan bijna starten, vooraf willen we alvast iets belangrijks onder 
jullie aandacht brengen: de laatste schooldag, de diploma-uitreiking en het gala 
2022!  
 
Op dinsdag 19 april staat jullie laatste schooldag gepland. De laatste les vindt 
plaats van 8.30 uur tot 10.00 uur met je mentor. Sommige klassen kiezen ervoor 
om op een ander moment en een andere plek samen met hun mentor af te 
sluiten. Deze leerlingen hebben op 19 april vrij en zijn niet op school van 8.30 uur 
tot 10.00 uur. Op een leuke en gezellige manier sluiten we samen 4 jaar Herle af! 
(Ludieke ideeën alleen in overleg met mevr. Viguurs en/of dhr. Rompen.) Voor de 
liefhebbers is er dit schooljaar ook nog een schoolreis voor leerjaar 4! 
 
De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdag 14 juli van 19.00 tot 20.00 uur 
op Herle. Samen met je ouder(s)/verzorger(s) kom je dit mooie moment vieren. 
Jullie worden op de afgesproken tijd (info volgt) ontvangen op school voor het 
tekenen en in ontvangst nemen van je diploma bij je mentor én de laatste 
(groeps)foto’s op Herle. 
 
Vanaf 20.15 uur, aansluitend aan de diploma-uitreiking, zal buiten het gala 
starten. Jullie mogen in auto’s aanrijden (of op een andere manier) en daarna ga 
je over de rode loper naar het gala-feest 2022! Voor het gala mag je één 
introducee meenemen. Ouders en andere belangstellende zijn van harte welkom 
om buiten naar het aanrijden en de aankomst van het gala te kijken. Het gala 
duurt tot 00.00 uur. Het wordt een feestelijke avond; je mag dan ook je mooiste 
galakleding aantrekken. Consumpties zijn voor eigen rekening.  
Jij komt toch zeker ook naar het gala? Schrijf je nu in. 

 
We rekenen op een leuke laatste schooldag, schoolreis en een heel mooie 
diploma/gala-avond! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Herle   

 
 

 
  

 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytURU5NREoyUlZDUEVGTFY5UUxBVVUwOFo5TS4u

