
KOM EEN KIJKJE NEMEN OP HET
AGORA WAEVERPLEIN VAN  
COMMANDERIJ COLLEGE

HALLO
GROEP 8 
LEERLING!

EN ONTDEK 
DE LEUKSTE 
SCHOOL 
DICHT BIJ JOU! 



Agora
Kalender 2022-2023
Voor ouders en leerlingen van groep 8

Van oktober tot en met januari tijdens schooltijd onder leiding van de basisschool. 

Het gehele jaar door. Meer informatie hierover volgt via Goed Bezig Gemert-Bakel en 
Laarbeek Actief. 

De informatieavond starten om 19.30 uur.

Macropedius-  : 26 januari 2023

Graag ontvangen we een aanmelding, dat kan via deze QR code:

In januari en februari 2023 zijn er drie mogelijkheden voor leerlingen 
in groep 8 om een kort Agora dagje te ervaren.
Wil je zo'n dagje beleven? Laat je gegevens dan achter op het 
formulier via deze link.

NIEUW! Bezoek onze locaties tijdens een normale lesweek. Een uniek kijkje in een 
werkende school. Meer informatie over deze week en aanmelden volgt via de website en 
de basisschool. 
9, 10, 13, 14, 15 en 16 februari 2023 van 9.00 uur tot 16.00 uur

Online aanmelden kan het hele jaar via www.commanderijcollege.nl/aanmelden. De 
intakegesprekken voor nieuwe brugklasleerlingen vinden niet eerder plaats dan
8, 9, 28 en 29 maart. 
Wij adviseren pas aan te melden als het definitieve advies vanuit de basisschool is 
gegeven. 

Samen maken we je aanmelding definitief op de gekozen locatie. 

8 maart 2023 | 16.00 - 20.00 uur 
9 maart 2023  | 16.00 - 20.00 uur 

28 maart 2023 | 16.00 - 20.00 uur 
29 maart 2023   | 16.00 - 18.00 uur

Maak kennis met je klas en onze school. De uitnodiging volgt bij het definitief maken van 
de aanmelding. 

31 mei 2023

Rondleiding in 
klassenverband

Sport-
activiteiten

Informatie-
avond Agora 

Agora 
meeloopdag

Open Week

Online 
aanmelden 
voor één van 
onze locaties

Definitief 
maken 
aanmelding 
op locatie

Kennismaking 
nieuwe brug-
klasleerlingen

Op de hoogte blijven? 
Meld je hier of via de QR-code aan en ontvang 
alle informatie over de activiteiten op onze 
locaties De Laarbeecke, Doregraaf en 
Macropedius. 
Vragen over Agora onderwijs kunt u ook stellen 
via e-mailadres agora@commanderijcollege.nl

https://commanderijcollege.nl/aanmelden/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jjdcwGWc-EKCLUR5iR79xirY8CYfNyBDrSH66eOPFqNUNElDRVczV04wOFpaSjEwMEtCUzM1MUoyVy4u



