
 

 

  

De docenten van groep 8 

én de leerlingen in groep 8 

 

 

Hoofddorp, 4 oktober 2021 

 

 

Beste docent van groep 8,  

 

 

Graag informeer ik u over het voorlichtingsprogramma voor groep 8 dat de KSH ook 

dit jaar met veel plezier verzorgt. We organiseren dit jaar de volgende activiteiten: 

KSH Academy van dinsdag 16 november 2021 t/m dinsdag 8 februari 2022 

Meet & Greet dinsdag 16 november 2021, dinsdag 18 januari 2022 

Workshopdagen woensdag 24 november 2021 & woensdag 16 februari 2022 

Gymnasiumdag woensdag 8 december 2021 

Lessenmiddag donderdag 10 februari 2022 

 

KSH Academy 

Speciaal voor de superambitieuze leerling die meer uitdaging nodig heeft in groep 8 

(met vwo-niveau) hebben we de KSH Academy. De KSH Academy vindt plaats 

gedurende twee periodes van vijf weken. Het is alleen mogelijk om voor één 

periode aan te melden, omdat we zoveel mogelijk leerlingen een kans willen geven. 

De leerling kiest voor een combinatie van vakken.  

De lessen starten om 13.30 uur en zijn om 15.00 uur afgelopen. 

 

Opgave voor de KSH Academy kan alleen gedaan worden door een docent van groep 

8, omdat de lessen onder schooltijd plaatsvinden. Uiteraard moeten de ouders wel 

akkoord gaan. Aanmelden kan via de website van de KSH.  

 

16, 23 november 
30, 7, 14 december 

Spaans & Geschiedenis Natuurkunde & Latijn/Grieks 

 

11, 18, 25 januari   
1, 8 februari 

Frans & Aardrijkskunde  Wiskunde & Cambridge English 

 

 

Meet & Greet 

Wij nodigen u en de groep 8-leerlingen graag uit om een kijkje te komen nemen op 

de KSH tijdens de Meet & Greet. Als echte brugklassers volgen zij drie complete 

vaklessen. Daarbij wordt van lokaal gewisseld en is er een pauze.  

 

 



 

 

 

Het is dé kans voor leerlingen om te ervaren hoe zo’n schooldag er in werkelijkheid 

uitziet. Alle leerlingen krijgen een eigen werkboek. De Meet & Greet vindt plaats op 

dinsdag 16 november 2021 en dinsdag 18 januari 2022. Docenten van groep 8 

kunnen hun klas aanmelden via de website. We melden er hier nadrukkelijk bij dat 

onze eigen leerlingen op deze dag niet op school zijn. 

 

Workshopdagen 

Op woensdag 24 november & woensdag 16 februari vinden de jaarlijkse 

Workshopdagen plaats. Op deze dag kunnen de leerlingen kennismaken met een van 

de themaklassen: muziekklas, theaterklas, sportklas, designklas en researchklas. 

Leerlingen kunnen zich aanmelden via de website. De workshopdag duurt van 14.15 

tot 16.00 uur. 

 

Gymnasiumdag 

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in het gymnasium, kunnen op woensdag 8 

december langskomen. Ze gaan dan aan de slag met Grieks en Latijn. Kennismaken 

met deze vakken kan ook in de KSH Academy.   

 

Lessenmiddag 

Voor individuele leerlingen is er de mogelijkheid om de Lessenmiddag bij te wonen 

op donderdag 10 februari (14.30 – 16.00 uur). Op deze middag krijgen de leerlingen 

drie korte lesjes van het middelbaar onderwijs. Leerlingen kunnen zich aanmelden 

via de website. 

 

Persoonlijke afspraak voor ouders en leerlingen 

Vorig jaar zijn de Open Dagen niet op school doorgegaan. Om die reden is het na de 

herfstvakantie mogelijk voor groep 8-leerlingen en hun ouders om een persoonlijke 

afspraak te maken via de website van de KSH om een kijkje te komen nemen. Dat 

kan voor een rondleiding of een zorggesprek.  

Presentatie VO bij u op school 

We zijn natuurlijk graag bereid een voorlichting te geven aan ouders en/of kinderen 

bij u op school over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bel gerust naar 023-

56 77 588 om een afspraak te maken. Mailen kan uiteraard ook: 

l.vandenende@kshcollege.nl 

 

Wij kijken ernaar uit om u en uw leerlingen binnenkort op de KSH te zien! 

 

 

Vriendelijke groeten, mede namens het docententeam, 

 

 

Linda van den Ende,    Niels Hartenberg, 

coördinator brugklas KSH    coördinator tweede klas KSH 


