
 
 
 
 

Aan de leerlingen en ouders/verzorgers groep 8 
 
 
Schagen, januari 2021 
 
 
Betreft: voorlichtingsactiviteiten groep 8 online 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Als je nu in groep acht van de basisschool zit, ga je in augustus naar het voortgezet onder-
wijs. Een grote stap en een spannende tijd, want: welke school kies je? Natuurlijk wil je de 
juiste keuze maken en we zouden het leuk vinden als je ook bij het Regius College een 
kijkje komt nemen. 
 
Op basis van de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 en de maatregelen van het ka-
binet, hebben wij moeten besluiten dat het op dit moment niet mogelijk is voorlichtingsac-
tiviteiten voor leerlingen en ouders fysiek op het Regius College te organiseren. Wij zijn van 
mening dat wij, in het belang van iedereen, onze verantwoordelijkheid moeten nemen. 
 
In plaats daarvan zijn wij op dit moment druk bezig met alternatieve online activiteiten om jul-
lie op een andere manier kennis met ons te laten maken. Hieronder vertellen we hier alvast 
kort iets over. Houd verder ook onze website www.regiuscollege.nl in de gaten.  
 
Online ‘Regius Tour’ 
De Doe-middagen (eind januari) en de Open Dag van 5 februari gaan niet door op de loca-
ties van het Regius. In plaats hiervan wordt er gewerkt aan een online ‘Regius Tour’ waarin 
jullie op plekken binnen de school komen die je normaal gesproken bezoekt tijdens de 
Doe-middagen en onze Open Dag. En nu dus online. Ook maken jullie hierbij kennis met 
leerlingen en docenten die meer vertellen over de school en de verschillende opleidingen.  
 
Op onze website onder groep 8 vinden jullie nu alvast de nieuwe filmpjes van onze locaties. 
Zo kunnen jullie al een indruk krijgen van het Regius College. Neem hier eens een kijkje! 
 
Wanneer de Regius Tour helemaal gereed is, ontvang jullie via de basisschool een uitnodi-
ging om de tour online te bezoeken. 
 
Voorlichtingsavonden ouders/verzorgers 
De voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers gaan, in aangepaste vorm, online door op 
de geplande data van maandagavond 1 en woensdagavond 3 februari 2021. Er zal voldoen-
de ruimte zijn voor het stellen van vragen. 
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In de tweede helft van januari ontvangen jullie via de basisschool een uitnodigingskaart 
voor de online ‘Regius Tour’ en de online voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers. 
Je kunt alvast een mail sturen naar groep8@regiuscollege.nl om de uitnodigingskaart dan 
ook rechtstreeks digitaal van ons te ontvangen. 
 
Wij hopen jullie hiermee op dit moment een korte update te hebben gegeven en elkaar bin-
nenkort online te mogen ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de sectordirecties en teamleiders, 
 
 
 
 
 
Tineke de Schepper 
lid College van Bestuur 
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