
        

Leiderdorp, vrijdag 15 januari 2021 
 
Betreft: uitnodiging bijeenkomst El Camino  
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Zoals u weet kiezen de leerlingen in 3 havo en 3 vwo dit schooljaar hun profiel en 
bijbehorende vakkenpakket voor de bovenbouw. Ook het vak Spaans kan worden gekozen 
en hierbij biedt onze school de mogelijkheid om te kiezen tussen een regulier programma 
Spaans en een intensiever programma Spaans, dat we El Camino noemen.  

El Camino biedt leerlingen die getalenteerd en extra gemotiveerd zijn om de Spaanse taal 
vloeiend te leren spreken een extra uitdaging en krijgt de mogelijkheid om les te krijgen van 
een native speaker Spaans.  

Uiteraard willen we u en uw zoon/dochter graag goed voorlichten en we nodigen u en uw 
zoon/dochter daarom uit op donderdag 28 januari van 19.00 tot 19.30 uur voor een online 
webinar.  

Wat is El Camino precies? Hoe ziet het eruit? Voor wie is het bedoeld? Deze vragen zullen 
onder andere beantwoord worden. Ook zullen een aantal leerlingen die El Camino volgen 
aanwezig zijn om te vertellen hoe zij het programma ervaren. Na de webinar zal er 
gelegenheid zijn om specifieke vragen te beantwoorden.  

Wij verzoeken u via onderstaande link een intekenformulier in te vullen wanneer u en uw 
zoon/dochter aanwezig zullen zijn: https://forms.gle/4UFckDpDJMe2Tx717   

Praktische afspraken:  
1.  Inloggen kan via de leerling account van uw kind, liefst ca. 5 a 10 minuten voor 
 aanvang.  
2.  De webinar is te volgen vanuit MS-teams (zie agenda of kanaal Profielkeuze derde 
 klas).  
3.  De voorlichting zal worden opgenomen voor ouders die verhinderd zijn.   
4.  We verzoeken deelnemers om de microfoon uit te zetten en vragen te stellen via de 
 chat functionaliteit. I.v.m. de opname en privacy kunt u ervoor kiezen om de camera 
 eveneens uit te zetten.  

Met vriendelijke groet,  

Kirsten Bakker, namens de sectie Spaans  
Pieter Snaterse teamleider havo/vwo 
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