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Geachte ouders/verzorgers van onze 3 havo leerlingen,
Zoals u weet is dit schooljaar ons IBC officieel van start gegaan. De huidige 4 havo IBCgroep doet het goed en haalt zelfs bij bijna alle vakken gemiddeld hogere cijfers dan de
reguliere 4 havo leerlingen. De huidige 3 havo leerlingen zijn al in de IBC- ruimte
geweest en hebben voorlichting gehad, maar natuurlijk willen wij ook de leerlingen met
hun ouders die voor het IBC gekozen hebben en de leerlingen die misschien twijfelen nog
wat beter voorlichten zodat zij eventueel een gefundeerde keuze voor ons IBC kunnen
maken. Dit willen wij doen op 31 maart om 18.00 uur. Alle ouders/verzorgers en de
leerlingen die op welke manier dan ook interesse hebben voor het IBC zijn hier van
harte welkom.
Op deze avond geven wij informatie over het IBC en haar oorsprong .
Ondergetekende geeft een beeld van de manier waarop het Mondial College het
onderwijs aan het IBC op basis van het 20-80learning concept concreet vorm geeft.
Natuurlijk gaan we ook in op het programma en de ontwikkelingen binnen het IBC. Er
zijn ook leerlingen van de huidige IBC-klas aanwezig. Zij geven uitleg over de start en de
dagelijkse gang van zaken van het IBC.
Ook geven wij op deze avond uiteraard uitleg over de sollicitatieprocedure.
Wij verwachten u en uw zoon/dochter rond 17.45 uur in de aula van ons gebouw aan de
Leuvensbroek 30.01 te Nijmegen.
Aansluitend vindt de aandeelhoudersvergadering van de bedrijven van de huidige 4 havo
IBC-leerlingen plaats. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u deze uiteraard ook volgen.
Het programma van dit vervolg vindt u op de site.
Informatie over het IBC in het algemeen vindt u op de site www.20-80learning.nl of op
onze site.
Mocht u verhinderd maar toch geïnteresseerd zijn dan kunt u zich uiteraard wenden tot
ondergetekende voor verdere info rondom het IBC op het Mondial College. Ook als u na
de ouderavond nog vragen heeft, kunt u mij altijd per mail of telefonisch benaderen .
Graag zien wij u op 31 maart rond 17.45 uur in onze aula,
Met vriendelijke groet,
Ruud Arts
Manager IBC Mondial College
0615689838
ruud.arts@mondialcollege.nl

