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         8 december 2015 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hieronder een overzicht van de open dagen van de  meest bezochte scholen in de buurt. Voor alle scholen die 
niet op de lijst staan verwijzen we u naar hun website. Hier kan u trouwens ook van iedere school de 
toelatingseisen bekijken, die zijn namelijk voor iedere school anders. 
Na de Kerstvakantie zal er een hoek bij de lokalen van de groepen 8 worden ingericht  met foldermateriaal van 
de scholen uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast ontvangen de kinderen een “brugzak” van de scholen uit 
de omgeving  van Leidschendam/Voorburg, dit is een tas met foldermateriaal van de scholengroep Spinoza. 
 

Data open dagen: 
School Data open dag 

’s Gravendreef college Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 11 jan 19.30 – 21.00 uur 
Open dag: 16 januari 09.30 – 13.00 uur 

Sint Maartenscollege Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 19 januari 19.30 – 20.45 uur 
Voorlichtingsavond Tweetalig VWO 26 januari 19.30 – 21.15 uur 
Open dag: 16 januari 9.30 – 12.30 uur 

Montaigne lyceum Open dag : 23 januari 10.00 – 14.00 uur 
Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 21 januari om 19.30 uur 

Lyceum Ypenburg Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 29 januari om 19.30 uur 
Open dag: 30 januari 9.30 – 13.00 uur 

Stanislas college Pijnacker (Mavo, 
Havo, VWO) 

Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 26 januari om 20.00 uur 
Open dag: 30 januari 10.00 – 13.00 uur 

Stanislas college (Havo/VWO) 
Westplantsoen, Delft 

Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 27 januari om  20.00 uur 
Open dag: 30 januari 10.00 – 13.00 uur 

Stanislas college (VMBO) 
Krakeelpolderweg, Delft 

Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 28 januari om 20.00 uur 
Aanmelden voor de avond kan vanaf 25 januari via sck@stanislascollege.nl 

Open dag:30 januari  10.00 – 13.00 uur 

Stanislas college ( MAVO, HAVO)  
Reinier de Graafpad, Delft 

Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 25 januari om 20.00 uur 
Open dag: 30 januari 10.00 – 13.00 uur 

Wellantcollege II Westvliet Open avond: 22 januari 19.00 – 21.00 uur 
Open dag: 23 januari 11.00 – 14.00 uur 

Alfrink college, Zoetermeer Open dag (voor de kinderen) 30 januari vanaf 9.30 uur 
Voorlichtingsavond  (allen voor ouders) 1 februari om 19.30 uur 
Voorlichtingsavond ‘tweetalig VWO’ (alleen voor ouders) 9 februari 
19.30 uur 

Gymnasium Novum, Voorburg Voorlichtingsavond (alleen voor ouders) 14 januari 20.00 – 22.00 uur 
Open dag: 23 januari 10.00 – 13.00 uur 

Corbulo college Open dag: 30 januari 12.00 – 15.00 uur 

 
 
Hopende u hiermee een dienst geleverd te hebben groet ik u. 
 
 
Mark Scheele        
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