
INFORMATIEAVOND
Groep 7 & 8-leerlingen en ouders, verzorgers,

Kom op dinsdagavond 20 november 2018 naar onze informatieavond!
Je komt dan alles te weten over de RGO. Er is een apart programma voor leerlingen en ouders.
Vanaf 18.30 uur ontvangen we jóu en je ouders met koffie en limonade in de aula.

Om 19.00 uur starten de proeflessen, 
zodat je kunt ervaren hoe het is om les te 
krijgen op de RGO. Je hoeft je hiervoor 
niet van tevoren op te geven en je wordt 
na de les, rond 20.30 uur, teruggebracht 
naar de aula.
Je kunt één van de volgende lessen 
kiezen: 

• Science - Eggdrop 
• Kunst - Kunst 
• Sport - Teamplay 
• Frans - Van Astérix & Obélix tot  

Stromae 
• Dienstverlening & Producten -  

Programmeren van een robot 
• Biologie - Beweging in het plantenrijk
• Ondernemerschap - “When life gives 

you oranges, make lemonade,” een les 
over de kostprijs van een flesje sinaas-
appelsap.

Om 19.00 uur starten we met een korte 
inleiding over het onderwijs op de RGO en 
geven we uitleg over onze verschillende 
locaties. 
Vervolgens zijn er 2 rondes voorlichting (om 
19.30 en om 20.00 uur), waarbij er keuze is 
uit:

• Leerlingenzorg op de RGO 
• Vmbo 
• Mavo 
• Havo 
• Vwo (atheneum & gymnasium) 

De afsluiting van de avond is om 20.30 uur.

LEERLINGEN OUDERS



BELANGRIJKE DATA

Belangrijke data RGO vwo - havo - mavo op de locatie Koningin Julianaweg
• Donderdag 15 november: VO dag (via de basisschool) 
• Masterclasses op woensdag van 13.30 - 15.30 uur. Data Masterclasses: 12 december 2018, 9 

januari 2019, 6 februari 2019 en 13 februari 2019. (inschrijven via de website)
• Informatieavonden ouders en leerlingen groep 8: dinsdag 20 november 2018 en dinsdag 29 

januari 2019
• Proefstuderen voor alle leerlingen van groep 8 op woensdag van 13.30 - 14.30 uur. Data proef-

studeren: 16 januari 2019 en 20 februari 2019 (inschrijven via de website)
• Open Dag: zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 - 14.00 uur
• Kennismakingsavond nieuwe brugklassers en hun ouders: 24 en 25 juni 2019

Meer weten? Kijk op onze website: www.rgomiddelharnis.nl 

OM TE ONTHOUDEN. . .

Kom gezellig langs op zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 uur tot 14.00 uur, maak een praatje met 
leerlingen, docenten en andere medewerkers van de RGO en kijk hoe het er op onze school aan 
toegaat.

Wij vinden het leuk om jóu samen met je ouders te ontmoeten!

Meld je nu alvast aan voor de Open Dag!

Je ontvangt dan bij binnenkomst diverse leuke  
schoolspulletjes.

Tot ziens op de RGO!

Meld je aan voor de Open Dag vanaf 

zaterdag 1 december via  

www.rgomiddelharnis.nl en maak 

tijdens de Open Dag 

ieder uur kans op  

een Bluetooth speaker!

KOM JE OOK KIJKEN OP DE OPEN DAG?

https://www.rgomiddelharnis.nl/nl/informatie/momo
http://www.rgomiddelharnis.nl



