
Activiteitenkalender 
2022 
Voor ouders en leerlingen van groep 8 

Activiteit Data en tijdstip 

1 

OPEN DAG 
Helaas kunnen we u en uw kind op 21 januari niet op onze 
locaties ontvangen. Vanaf 16.00 uur bieden we wel een 
online programma aan op onze website. 

U kunt filmpjes en vlogs bekijken om sfeer te proeven. 
Daarnaast kunt u in gesprek met leerlingen, een coach, het 
ondersteuningsteam of algemene vragen stellen.  

Het online programma met de tijden staat op 21 januari op 
onze site www.commanderijcollege.nl. De filmpjes en vlogs 
zijn ook na 21 januari te bekijken op onze locatiewebsites 
(www.delaarbeecke.nl, www.doregraaf.nl, 
www.macropedius.nl). 

21 januari 2022 
16.00 uur – 20.00 uur 

2 

COCO-TOUR 
Zodra het weer mogelijk is, organiseren we voor groep 8 
leerlingen een CoCo-tour. Tijdens deze tour krijgen leerlingen 
in kleine groepjes een rondleiding door onze school. 
Afhankelijk van de maatregelen kan één ouder per kind 
aansluiten. 

Inschrijven kan via deze link. 

Nadat u zich heeft ingeschreven 
neemt de locatie contact met u 
op om de CoCo-tour in te 
plannen. 

3 

COCO EXPERIENCE – loop een middag mee 
Tijdens deze middag ervaren leerlingen hoe het is om echte 
lessen te volgen op een middelbare school. Sfeer proeven 
dus. 

Aanmelden kan via deze link. De middag start om 14.00 uur. 
Nadat uw kind is ingeschreven ontvangt u meer informatie 
over de invulling van de middag van de receptie van de 
betreffende locatie. 

16 februari 2022 De Laarbeecke 

2 februari 2022 Doregraaf 
9 februari 2022 Macropedius 

http://www.commanderijcollege.nl/
http://www.delaarbeecke.nl/
http://www.doregraaf.nl/
http://www.macropedius.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jjdcwGWc-EKCLUR5iR79xirY8CYfNyBDrSH66eOPFqNUMExHREtPREJXUVRKS1pYMFFPNFVHUFo5Sy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jjdcwGWc-EKCLUR5iR79xirY8CYfNyBDrSH66eOPFqNUNTg5TlRKOVZGUllYUUxJMThCVVRFSzc1Ry4u


 

 

4 

AANMELDEN - ONLINE 
Online aanmelden voor het Commanderij College via 
www.commanderijcollege.nl  
 
De intakegesprekken voor de nieuwe brugklasleerlingen 
vinden niet eerder plaats dan 9, 10 en 11 maart  
 
 

Online doorlopend open 
 
Advies om pas aan te melden als 
het definitief advies vanuit de 
basisschool is gegeven 

5 
AANMELDEN – OP LOCATIE  
Definitief maken aanmelding nieuwe brugklasleerlingen op 
locatie.  

9 maart 2022  
16.00 uur – 20.00 uur 
 
10 maart 2022  
16.00 uur – 20.00 uur 
 
11 maart 2022  
16.00 uur – 18.00 uur 

6 
KENNISMAKING NIEUWE BRUGKLASLEERLINGEN 
Uitnodiging volgt bij definitief maken van aanmelding 
nieuwe brugklasleerlingen. 

29 juni 2022 

 
Voor leerlingen in groep 7 bieden we in mei/juni een activiteit aan. Houd de website in de gaten voor meer 
informatie.  

http://www.commanderijcollege.nl/

