
 
Beste examenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s),  
 
Aan alle geslaagde examenkandidaten: van harte gefeliciteerd! We zijn als school ontzettend 
trots op jullie. Het moet gezien de coronacrisis een gek einde voor jullie zijn, zo zonder 
‘normaal’ eindexamen en alles wat daarbij hoort. We beseffen ons dat terdege.  
 
Daarom vinden we het extra belangrijk om jullie UniC-tijd volwaardig af te sluiten. Ook al 
zullen we rekening moeten houden met de coronamaatregelen, het feestelijk moment gaat 
er niet minder om zijn. Dat beloven wij! 
 
In deze brief vinden jullie alle informatie wat betreft de diploma-uitreiking. Lees hem 
aandachtig door. 
 
Data en locatie diploma-uitreikingen 
Gezien de coronamaatregelen hebben wij de uitreikingen verspreid over twee dagen en wel 
op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli a.s. 
De locatie sluit prachtig aan bij het haast filmische einde van jullie examentijd: bioscoop 
Kinepolis (Jaarbeursboulevard 300) in Utrecht is de plek waar jullie het UniC-diploma krijgen 
uitgereikt. 
 
Programma op 2 en 3 juli 
Op beide dagen zullen twee sessies plaatsvinden. De havisten zijn daarbij verdeeld over drie 
groepen. Op donderdag 2 juli vindt de eerste sessie plaats voor 5 havo groep A en de tweede 
sessie voor 5 havo groep B. Op vrijdag 3 juli is de eerste sessie gereserveerd voor 5 havo 
groep C en de tweede sessie voor 6 vwo. Onderaan deze brief vinden jullie de groepsindeling 
(per mentor). Hieronder vinden jullie het programma per sessie. 
 
Eerste sessie   Donderdag: 5 havo A + vrijdag: 5 havo C 
12.45 – 13.00 uur Inloop gasten 
13.00 – 15.00 uur Sessie in de zaal   
13.00 – 13.10 uur Examenleerlingen gaan naar ontvangstruimte op tweede verdieping 
13.10 – 13.15 uur Examenleerlingen gaan naar zaal 
15.00 – 15.20 uur Vertrek uit bioscoop 
  
Tweede sessie Donderdag: 5 havo B + vrijdag: 6 vwo 
16.00 – 16.15 uur Inloop gasten 
16.15 – 18.15 uur Sessie in de zaal 
16.15 – 16.25 uur Examenleerlingen gaan naar ontvangstruimte op tweede verdieping 
16.25 – 16.30 uur Examenleerlingen gaan naar zaal 
18.15 – 18.35 uur Vertrek uit bioscoop  
 
Belangrijke informatie 
Elke examenkandidaat mag twee genodigden meenemen. We zullen na deze uitnodiging een 
gastenlijst mailen, waarop ingetekend moet worden. Vergeet dat niet te doen, want alleen 
mensen die op de lijst staan, laten we binnen. Familie, vrienden, kennissen en docenten die 



niet aanwezig kunnen zijn, willen we de mogelijkheid bieden om via een livestream de 
diploma-uitreiking bij te wonen. Aan alle examenleerlingen: wie hier vanwege privacyredenen 
moeite mee heeft, kan contact opnemen met de mentor.  
 
Coronaprotocol 
Graag vragen wij jullie in verband met het coronavirus rekening te houden met de volgende 
punten. 

- Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar 
- Schud geen handen 
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 
- Blijf thuis bij (milde) klachten: loopneus, niezen, neusverkoudheid, licht hoesten, 

keelpijn of verhoging/koorts  
 
Tot slot 
Voor vragen of verdere informatie: schroom niet om contact op te nemen met de mentor. Wij 
kijken ernaar uit om jullie donderdag 2 en vrijdag 3 juli a.s. te ontvangen!  
 
Feestelijke groet, 
Het bovenbouwteam van UniC 
 
 
GROEPSINDELING DIPLOMA-UITREIKING PER MENTOR                                 

 
 

Donderdag 2 juli  
 

 Vrijdag 3 juli 

Eerste sessie (13.00 uur-15.00 uur) 
GROEP HAVO A 
Mentorleerlingen van: 
 

 Eerste sessie (13.00-15.00 uur) 
GROEP HAVO C 
Mentorleerlingen van: 

Margit Pothoven  Willem Denijs 
Anna Brouwer  Marcha Krüger  
Koen Assmann  Frank van Soest 
   
Tweede sessie (16.15 uur- 18.15 uur) 
GROEP HAVO B 
Mentorleerlingen van: 
 

 Tweede sessie (16.15 uur- 18.15 uur) 
GROEP VWO 
Mentorleerlingen van: 

Evelien Jacobs  Willem Denijs 
Christianne Wouters  Evelien Jacobs 
Willemijn Ruissen  Marcha Krüger 
  Anna Brouwer 
  Hans van Olst 
  Willemijn Ruissen 
  Derk van Santvoort 
  Frank van Soest 


