
PO-VO TIJDPAD VOOR OUDERS

& LEERLINGEN VAN GROEP 8  
2022-2023 Hieronder vindt u het overzicht van activiteiten die Scholen aan Zee in school jaar 

2022-2023 organiseert voor het primair onderwijs voor u en uw kind uit groep 8. 
U kunt deze data opnemen in uw jaaragenda. Voor een aantal acti vi teiten zal de 
definitieve plaats en tijd op een later moment nog bekend ge maakt worden via  
de mail met specifieke informatie en eventuele inschrijflijsten.

informatiemarkt voor ouders 
Uitgebreide en algemene informatie over Scholen aan Zee,  

inclusief informatie per niveau voor de ouders van  

de leerlingen van groep 7/8 en andere belangstellenden.

 

Alle locaties stad
Wanneer: dinsdag 25 oktober 2022

Waar: afdeling mavo & lyceum 
(beroepsonderwijs, mavo, mavo/havo en havo/vwo) 

 
Julianadorp 

Wanneer: woensdag 26 oktober 2022
Waar: afdeling Junior College 

(beroepsonderwijs, mavo, mavo/havo en havo/vwo)

PROEFLESSEN 
Proeflessen bij Scholen aan Zee.

Voor alle groep 8 leerlingen van 
basisscholen uit Den Helder,
Julianadorp en regio.AFDELINGEN 

IN STAD

VANAF EIND 
JANUARI TOT 
HALF MAART 

2023.

VANAF 
EIND 

OKTOBER 
2022

SCHOLEN AAN ZEE  
GOES DIGITAL
Digitale flitsbezoeken door alle Scholen aan 

Zee afdelingen. Voor alle groep 8 leerlingen 

van de basisscholen.
DIGITAAL

MEDIO
NOVEMBER

2022

“ECHTE” lesdagen
Leerlingen krijgen een echte  

lesdag aangeboden. Voor alle leerlingen  

van groep 8 van de basisscholen uit  

Julianadorp en regio.

OPEN DAG 2023 
Voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden.

 
Wanneer: woensdag 25 januari 2023 

van 16.00 - 20.00 uur.
Waar: op alle afdelingen van Scholen aan Zee

Leerlingen vo klas 1 
brengen bezoek aan po 
groep en/of 8
Brugklasleerlingen (oud-leerlingen 
van de basisscholen) komen op 
bezoek bij leerlingen uit groep 7/8 
op aanvraag van PO.

OP DE 
BASISSCHOOL

HELE 
SCHOOLJAAR 

MOGELIJK

wenmiddagen osp
Voor leerlingen met  
ondersteuningsbehoefte(n).

ALLE 
AFDELINGEN

VANAF HALF 
MEI 2023

KENNISMAKINGSBIJEENKOMST 
Voor nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers, 

eerstejaarsmentoren, ondersteuningscoördinator 
en directie. Van 15.00 - 18.00 uur.

 

 
 
 

Afdeling lyceum 
Niveau’s: mavo, mavo/havo, havo en vwo 

Afdeling Junior College 
Niveau’s: beroepsonderwijs, mavo, mavo/havo,  

havo en vwo

Dinsdag

04 
JULI

Dinsdag

04 
JULI

Woensdag

05 
JULI

Woensdag

05 
JULI


