Van harte welkom op de

diploma-uitreiking
van het

op dinsdag 20 juli
op het feestterrein aan de Weggebekker 1 te Heerlen.
Het team van het Emmacollege nodigt de examenkandidaten
van de afdeling Zorg & Welzijn
( klas E4ZW1/E4ZWA/E4ZWB/E4ZWC )
en hun ouders uit voor de uitreiking van de diploma’s.
De diploma-uitreiking vindt plaats per klas/cluster:
E4ZW1:
18.00 – 18.30
E4ZWA:
18.40 – 19.10
E4ZWB:
19.20 – 19.50
E4ZWC:
20.00 – 20.30
Natuurlijk maken we er een feestelijke gebeurtenis van.
We vragen u wel om zich aan de bijgevoegde regeling te houden.
Samen maken we ook déze diploma-uitreiking tot een succes!

Met vriendelijke groet,
L. van der Heijden, Sectordirecteur

Regeling voor een goed en veilig verloop van de diploma-uitreiking:
1. U rijdt het parkeerterrein volgens de aanwijzingen van het personeel op en
parkeert uw auto.
2. Voor elk gezin is er een statafel. Er geldt een maximum van 2
gasten per leerling (leerling niet meegerekend natuurlijk ). Wij vragen u
om bij één van de statafels te gaan staan.
3. Uw zoon/dochter wacht bij zijn/haar familie totdat zijn/haar naam wordt
genoemd.
4. De leerling loopt via de aangegeven route de trap bij de hoofdingang op,
tekent de cijferlijst en neemt daar zijn/haar diploma, cijferlijst,… in
ontvangst.
5. Er worden van school uit foto’s gemaakt (leerling & klas/cluster). Wanneer
u bezwaar hebt tegen het maken van een foto: laat ons dat via de mentor
tijdig weten.
6. Wij zullen zorgen voor een feestelijke omlijsting van het geheel.
7. Wanneer het vanwege gezondheidsredenen niet mogelijk is om naar de
diploma uitreiking te komen: meld dit bij de mentor. Er zal dan een
afspraak gemaakt worden om op een later tijdstip het diploma te komen
halen.
8. Wij zullen aangeven wanneer de bijeenkomst is afgelopen, zodat alles op
tijd klaargezet kan worden voor de volgende groep ouders & leerlingen.
Wij vragen u niet te vroeg te komen, omdat anders de kans bestaat dat er
een verkeersopstopping ontstaat.

WE VERHEUGEN ONS OP EEN GESLAAGDE
DIPLOMA-UITREIKING!
TEAM EMMA

