
 
  
Binnenkort staan de leerlingen uit groep 8 voor het belangrijke moment waarop de juiste keuze 
gemaakt moet worden voor het voortgezet onderwijs. Graag willen wij u informeren over de 
opleidingsmogelijkheden bij Wellantcollege de Groenstrook Aalsmeer. 
  
De Groenstrook biedt een positief leer- en werkklimaat voor leerlingen en medewerkers in goede 
samenwerking met ouders. We creëren een omgeving waarin iedereen zich prettig en welkom voelt, 
zijn kleinschalig met een breed en dynamisch aanbod. 
  
Voor leerlingen die interesse hebben in de wereld van Groen en alles willen weten over dieren, 
planten, voeding en techniek bieden we onderwijs dat aansluit op hun interesses.  
  
Open dagen 
Zoals al eerder vermeld gaan de scholen in de Kernprocedure Amstelland geen Open Dagen of Open 
Huizen organiseren wegens de Corona-pandemie. 
Ook Wellantcollege zal niet een Open Dag houden zoals voorgaande jaren. Wel zijn we voornemens, 
mits de situatie dit toelaat, om belangstellende ouders en leerlingen van groep 8 een rondleiding te 
verzorgen door de school. We nemen hiervoor uiteraard de veiligheidsnormen in acht.  
  
Vanwege spreiding van bezoekers, zullen de rondleidingen niet op één, maar op 2 dagen 
plaatsvinden.  
De data van de rondleidingen zijn: 

1. Woensdag 3 februari 2021 

2. Donderdag 4 februari 2021. 
  
Tijdens deze rondleidingen werken we met vijf tijdsloten waarvoor geïnteresseerden zich kunnen 
inschrijven. Deze tijdsloten zijn: 

1. 08:30 tot 10:30 uur 
2. 10:45 tot 12:45 uur 
3. 13:00 tot 15:00 uur 
4. 15:15 tot 17:15 uur 
5. 19:00 tot 21:00 uur. 

Inschrijving voor deze rondleidingen is mogelijk via de website van de Groenstrook: 
wellantgroenstrook.nl. Er kan dan een keuze gemaakt worden voor één van de tijdsloten. 
  
Per tijdslot ontvangen we 4 groepen van 20 personen. Deze vier groepen krijgen een rondleiding 
waarbij telkens een andere route wordt gevolgd. Dit om te voorkomen dat het op een bepaalde plek 
in de school te druk wordt.  
  
Kennismakingsdagen 
Ook dit jaar organiseren we een drietal kennismakingsdagen voor uw groep 8-leerlingen. 
Deze zogenaamde kennismakingsdagen vinden plaats op: 

1. Woensdag 6 januari 2021 
2. Dinsdag 19 januari 2021 
3. Donderdag 18 februari 2021 

Inschrijving voor kennismakingsdagen is mogelijk via de website van de Groenstrook 
(wellantgroenstrook.nl). 

https://intranet.wellant.nl/Paginas/Home.aspx
https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook/


Vanwege de coronamaatregelen zijn wij dit schooljaar niet in de gelegenheid om complete groepen 8 
van basisscholen te ontvangen tijdens de kennismakingsdagen. Individuele leerlingen uit groep 8 zijn 
uiteraard wel van harte welkom tijdens één van de kennismakingsdagen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
mede namens het team van de Groenstrook, 

 
Marieke Jonker en Widjai Nakorikantodas, 
Schoolleiding Wellantcollege de Groenstrook 
 


