
 
Stein, juni 2019,  
 
 
Beste eindexamenkandidaten/ouders,  
 
 
Voordat diploma’s worden uitgereikt, is er eerst nog het eindexamengala.  
Dit vindt plaats op donderdag 27 juni in de Mondial.  
 
De examenleerlingen kunnen van donderdag 13 juni t/m vrijdag 21 juni bij de front-office 
tussen 10.00u-12.00u en 14.00u-16.00u à €20,- een entreekaartje kopen, dit is inclusief een 
bijdrage voor het galadiner, welkomstdrankje en galafoto (let op gepast betalen).  
 
De traditie wil dat elke examen leerling zich tussen 18.30 uur en 20.30 uur op een speciale 
wijze naar de Mondial laat vervoeren, natuurlijk in GALA kleding. De aankomst is via de 
Wethouder Sangersstraat in Beek, het opstellen is op de Middelweg langs de Makado. De 
eindexamenleerling benadert vooraf een docent waarmee hij/zij wil lopen over de rode loper, 
een beeld dat wordt vastgelegd voor de galafoto. Vervolgens zal er champagne zijn en volgt 
de galatoespraak met aansluitend de toost.  
Daarna is het aanzitten aan een overheerlijk diner om vervolgens de discozaal te betreden, 
waar er gefeest kan worden.  
 
Elke examen leerling mag voor drie introducés à € 7,50 entree- kaartjes kopen en toont 
hierbij een legitimatiebewijs van de introducé(e).  
Deze kaartjes zijn tevens verkrijgbaar bij de front-office van donderdag 13 juni t/m vrijdag 21 
juni, tussen 10.00u-12.00u en 14.00u -16.00u. Ook van de introducé(e) wordt verwacht dat 
hij/zij deze avond in GALA kleding verschijnt, hier wordt op gelet.  
 
De introducé(e) is welkom vanaf 22.15 u. en dient zich bij binnenkomst te legitimeren.  
Om 23.15 u. sluit de deur. We feesten dan door tot in de kleine uurtjes, waarbij we de 
Mondial-regels respecteren.  
 
 
DE DIPLOMA-UITREIKING.  
Vrijdag 28 juni vindt in de aula van de school de diploma-uitreiking plaats. Hierbij zijn 
natuurlijk ouders/verzorgers van harte welkom. De tijden van de diploma-uitreikingen zijn:  
 
VMBO BB / KB 12.30 uur  
VWO 14.30 uur  
HAVO 17.00 uur  
VMBO TL 19.30 uur 


