
 
Venlo, 18 juni 2020 
Betreft: Diploma-uitreiking 2020 
 
Beste 5H-geslaagden en ouders/verzorgers,  
 
 
Eindelijk is het zover: het programma voor de diploma-uitreiking van alle geslaagden op havo is 
bekend!  
Hieronder wordt het programma weergegeven dat plaats zal vinden op 6 juli. Door de organisatie van 
de diploma-uitreiking wordt met nadruk gevraagd om deze informatie goed door te lezen, zodat alles 
soepelkan verlopen en we de regels van het RIVM nauwgezet op kunnen volgen.  
 
De uitreiking zal per klas plaatsvinden, omwille van het feit dat er maximaal 100 mensen zich in één 
ruimte mogen bevinden. Om deze reden mogen de geslaagden dan ook maximaal twee mensen 
meenemen. Ditzijn mensen die tot het eigen huishouden van de geslaagde behoren. 
Het uitreiken van de diploma’s zal op twee verschillende locaties plaatsvinden: de aula en Spotlight 
22. In hetschema hieronder is te vinden waar welke klas hoe laat verwacht wordt, hoe iedereen daar 
moet komen en hoe iedereen de school moet verlaten.  
 

Tijd Klas Locatie Ingang Uitgang Parkeren 

16.00 - 16.45u 5H1 Aula Craneveld  Leveranciersingang Craneveld 

16.15 - 17.00u  5H2 Spotlight 22 Craneveld Spotlight 22 via 
sportveld 

Craneveld 

17.15 - 18.00u 5H3 Aula Craneveld  Leveranciersingang Craneveld 

17.30 - 18.15u 5H4 Spotlight 22 Craneveld Spotlight 22 via 
sportveld 

Craneveld 

18.30 - 19.15u 5H5 Aula Craneveld  Leveranciersingang Craneveld 

18.45 - 19.30u 5H6 Spotlight 22 Craneveld Spotlight 22 via 
sportveld 

Craneveld 

19.45 - 20.30u 5H7 Aula  Craneveld  Leveranciersingang Craneveld 

 
De organisatie vraagt alle geslaagden en ouders/verzorgers om maximaal vijf minuten van tevoren 
aanwezig te zijn in verband met eventuele drukte op de parkeerplaats en in de school. Daarnaast 
vragen wij uitdrukkelijk aan alle aanwezigen om de 1,5 meterregel in acht te nemen en na te leven. 
Bewaar afstand en houd rekening met elkaar. Sanitaire voorzieningen zijn beschikbaar, maar maak 
hier zo min mogelijk gebruik van.  
 
Uiteraard worden alle hygiëneregels nageleefd: na iedere uitreiking per klas worden alle plaatsen 
gedesinfecteerd. Voor wie dit fijn vindt, er wordt op de locatie ook desinfectiemiddel beschikbaar 
gesteld voor individueel gebruik.  



 
 
Samengevat: 
- Kijk goed waar je wanneer verwacht wordt; 
- Kom met maximaal twee personen uit je eigen huishouden; 
- Kom maximaal vijf minuten voor aanvang van je uitreiking; 
- Volg de looproute voor zowel in- als uitgang.  
 
Een woordje vanuit de organisatie van de diploma-uitreiking: 
“We beseffen dat bovenstaand bericht niet heel feestelijk klinkt, maar we gaan er absoluut voor zorgen 
dat jullie dezeuitreiking wél als een feestelijk moment gaan ervaren! We kijken er erg naar uit om jullie 
allemaal weer te zien en om aanwezig te zijn bij dit hoogtepunt uit je Valuastijd! Heel graag tot 6 juli!” 
 
 


