Geslaagd! Feest op school!
Vanwege corona mochten leerlingen hun examens dit jaar spreiden over twee
tijdvakken. Dus meerdere momenten om op school te vieren dat je geslaagd bent. Op de
dag van de uitslag worden de leerlingen (terecht) letterlijk en figuurlijk in het zonnetje
gezet.

Metameer
Op Metameers, locatie Stevensbeek verzamelden leerlingen en veel ouders zich op het grasveld
voor de school. De sfeer van een echt feestje zat er goed in. Ballonnen, de rode loper, een echte
DJ en natuurlijk een glaasje bubbels en wat lekkers. Samen met klasgenoten en docenten vieren
dat je bent geslaagd. Proost!
Voor leerlingen van de Metameers locatie jenaplan Boxmeer was de Stationsstraat omgetoverd tot
een 'drive thru'. De auto's reden langs de verschillende stands waar de geslaagden hun cijferlijst
uitgereikt kregen, de Metameerwimpel, (kinder-)champagne, petit fours en popcorn. Aan het einde
hingen leerlingen uit de auto voor een geweldige foto. Een knallend feest met de talentvolle schoolDJ Kaj Veltman, slingers en ballonnen om te vieren dat je bent geslaagd!

Bijschrift foto boven: De geslaagden jongens van Metameers locatie Stevensbeek
Bijschrift foto linksonder: De Metameers Jenaplan ‘drive thru’.
Bijschrift foto rechtsonder: Nina Schiks uit Boxmeer en Tess Laurant uit Sambeek geslaagd voor het vmbo.

Elzendaalcollege Gennep
Fotobijschrift: Een
verkoelend ijsje op het
schoolplein voor het
ophalen van de
cijferlijst bij het
Elzendaalcollege in
Gennep.

Maurick College
De mentoren maakten een feestje van de geslaagdenmiddag op 10 juni. Naast de sjaal ‘Geslaagd
op het Maurick College 2021’ was er voor veel leerlingen taart.

Theresialyceum
Suikerspinnen, een zelfgemaakte achtbaan
en een schiettent. Tijdens de diplomauitreikingen van het Theresialyceum was het
voor één dag kermis. “We pakten vorig jaar
al flink uit en dat hebben we gewoon weer
gedaan.” Lees verder >>

Nuenens College
Feestelijke onthaal van geslaagden op #NuenensCollege. 100%Basis, 99%Kader en 92%Mavo
geslaagd! En dat ondanks alles. #Trots!

OMO Scholengroep Helmond
Dit is Helmond was op bezoek gisteren bij onze diploma-uitreikingen! Meer foto's na de klik
@DitisHelmond. #helmond #onderwijs

Vakcollege Helmond
Docenten van Vakcollege #Helmond feliciteerden donderdag alle geslaagden met persoonlijke
video's. Traditie: een compilatie. Een mooie video van 3 minuten: op naar een gouden toekomst!
#vmbo #onderwijs

Praktijkschool Helmond
Wij feliciteren onze toppers!!!
#praktijkschool #helmond

