
 
 

 

Uitnodiging fysieke open dag Het Passer College, locatie 
Lage Land (vmbo TL- Havo/VWO) 

 
Beste leerling, beste ouder, 
  
Wat leuk dat je/u geïnteresseerd bent in onze school! Het is natuurlijk spannend; een andere school 
die je nog nooit van binnen hebt gezien. Daarom willen wij jou, samen met één ouder of verzorger, 
uitnodigen voor een rondleiding gedurende onze open dag op zaterdag 29 januari. Dit doen we door 
middel van een zogenaamde walk through. Samen met een docent van onze school loop je door het 
gebouw om een beeld te krijgen van onze school en werkwijze. Natuurlijk kun je ook vragen stellen!  
 
We ontvangen graag uiterlijk donderdag 20 januari via instroom@hetpassercollege.nl of je 
aanwezig wenst te zijn, samen met één ouder of verzorger. Graag in het onderwerp van de mail 
aangeven: ‘’aanmelding open dag Lage Land”.  
 
In de mail graag ontvangen we verder graag:  

• Je voor- en achternaam; 
• Huidige school en  
• Huidige leerjaar. 

 
Nadat alle aanmeldingen binnen zijn, ontvang je van ons het tijdslot waarin je bent ingedeeld. Dit zal 
woensdag 26 januari zijn. We willen iedereen vragen op tijd te komen, zodat de maatregelen zo goed 
mogelijk in acht genomen kunnen worden. Schuiven met tijdsloten is helaas niet mogelijk.  
 
Neem vooral ook van tevoren een kijkje op onze website www.hetpassercollege.nl en klik op 
vestiging Lage Land. Daar kun je al veel algemene informatie vinden over onze locatie! 
 
We zijn ons bewust van de huidige situatie rondom de Corona-maatregelen. We willen dan ook 
vragen om gedurende de rondleiding een mondkapje te dragen en te allen tijde 1,5 meter afstand te 
houden van ons personeel. Ook de expliciete vraag om bij klachten thuis te blijven.  
 
We hopen je 29 januari te zien! 
 
Adres:  
Het Passer College, locatie Lage Land 
De Waghemakerestraat 11 
3067 HT Rotterdam 
 
Hartelijke groeten,  
 
Team Het Passer College, locatie Lage Land 


