
  

 
 

Kennismaken met Vonk Schagen 

Schagen, 6 oktober 2023 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Er komt een spannende tijd aan. Binnenkort gaat uw kind zich oriënteren op het kiezen van een 
school voor voortgezet onderwijs. Via deze weg wil ik leerlingen en ouders informeren over de 
mogelijkheden die wij bieden om nader kennis te maken met onze mooie vmbo school, Vonk 
Schagen (voorheen Clusius College). 
 
Zijn jullie op zoek naar een plezierige, veilige en veelzijdige vmbo-school? Een kleinschalige school 
waar iedere leerling het beste uit zichzelf haalt en er veel aandacht is voor een prettige omgang met 
elkaar? Dan is Vonk Schagen misschien wel jullie school.  
 
Hoe ontdekt u of dit echt zo is? Graag wijs ik jullie op een paar manieren om dit te onderzoeken: 

• Op dinsdagavond 22 november 2022 en dinsdagavond 7 februari 2023 is er een 
informatieavond voor ouders. U kunt zich aanmelden via deze link. 

• Op vrijdag 18 november, woensdag 18 januari en woensdag 15 februari zijn er doe-
middagen. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden. 

• Op vrijdag 27 januari en zaterdag 28 januari is onze Open dag. Houd de website 
http://www.vonknh.nl/vmbo/schagen in de gaten voor meer informatie.  

• Op onze website staat een speciale button voor groep 8 met informatie over onze school. 
Docenten en leerlingen laten in dit filmpje graag zien wat we allemaal te bieden hebben. 

• Volg onze socials om te zien hoe onze leerlingen Vonk Schagen ervaren. Want naast het 
allerbeste uit jezelf halen is hebben van plezier hierbij minstens zo belangrijk.  

 
Ik hoop u binnenkort op Vonk Schagen te mogen verwelkomen, zodat ik u onze mooie school kan 
laten zien. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben dan beantwoord ik ze graag. Wie weet tot 
snel! 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
Fiona Pronk 
Teamleider brugklas 
 

 
Vonk Schagen, De Boomgaard 9, 1741 MD Schagen 
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