
 
 

 
Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 7 en 8 
van de basisscholen uit Den Helder, Julianadorp, Anna Paulowna, Breezand, ’t Zand en Callantsoog 
 
Den Helder, 1 oktober 2021 
Onderwerp: informatieavond voortgezet onderwijs 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw zoon of dochter gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Om een goede en bewuste 
keuze te kunnen maken is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Daarom organiseren wij op 
26 oktober en 27 oktober informatieavonden. Wij nodigen u van harte uit een van deze 
informatieavonden bij te wonen. Deze avond is alleen bedoeld voor u als ouder(s)/verzorger(s) van 
een huidige groep 7 of 8 leerling. Tijdens beide avonden presenteren onze verschillende scholen, 
Lyceum aan Zee, Mavo aan Zee,  Beroepsonderwijs aan Zee en het Junior College, zich. 
U kunt zelf kiezen welke dag u het beste uitkomt. 
 
Wanneer: 
Dinsdag 26 oktober 2021   Lyceum aan Zee, Drs. F. Bijlweg 6, Den Helder 
Woensdag 27 oktober 2021  Junior College, Akkerbouwstraat 1, Julianadorp 
 
Tijden: 
Beide avonden starten om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 20.30 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. 
 
Opgeven: 
Wij ontvangen u graag en verzoeken u zich vooraf aan te melden door onderstaande barcode te 
scannen. 
 

 
 
Onderwerpen: 
Wij geven u inhoudelijke informatie over onze onderwijsvisie, onze organisatie van de 
schoolafdelingen, onze begeleiding en ondersteuningsstructuur en talentontwikkeling. Bijzonderheden 
over aanmelding en plaatsing komen aan de orde. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om vragen 
te stellen. 
 
Doe-middagen voor leerlingen van groep 8: 
Vanaf eind januari tot begin april organiseren wij doe-middagen voor de leerlingen van groep 8. Uw 
zoon en/of dochter ontvangt via de basisschool een uitnodiging om een doe-middag bij te wonen.  
 
Open avonden voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 7 en 8: 
In januari vinden de open avonden in Den Helder en Julianadorp plaats waarop u samen met uw zoon 
en/of dochter een of meer schoolafdelingen kunt bezoeken: 
 
Woensdag 19 januari 2021, 18.00 – 20.00 uur - Beroepsonderwijs aan Zee 
Woensdag 26 januari 2021, 18.00 – 20.00 uur - Junior College 
Donderdag 27 januari 2021, 18.00 – 20.00 uur - Lyceum aan Zee (mavo, mavo/havo, havo, vwo) 
 
Voor informatie verwijzen wij u naar onze website: 
https://www.scholenaanzee.nl/basisschool/  
 

https://www.scholenaanzee.nl/basisschool/


 
 
 
 
Wij zien ernaar uit u op een van onze informatieavonden te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans van Beekum, directeur Scholen aan Zee 
Reinier de Voogd, College van Bestuur Scholen aan Zee 


