
 

 

 

 

 

Aan alle eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers  
 

 
 

 

Datum : 13 april 2022 

Ons kenmerk : 220413wra/1/examen/galabal 

Onderwerp : Eindexamengala 2022 
 

 

 

Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders/verzorgers, 

 

Ter afsluiting van jullie schoolloopbaan op het Frits Philips lyceum-mavo wordt dit jaar op 

dinsdag 31 mei het examengala gehouden. De locatie is Het Ketelhuis op Landgoed De 

Grote Beek (Doctor Poletlaan 45 te Eindhoven). Alle examinandi van dit schooljaar zijn 

van harte welkom. Daarnaast mag iedere eindexamenleerling een introducé meenemen. 

 

De prachtige locatie biedt de eindexamenkandidaten de gelegenheid om met hun 

introducé bij aankomst in een mooie of bijzondere auto gefotografeerd te worden. 

Sfeerfoto’s zullen gedurende de hele avond gemaakt worden.  

 

Om 20.00 uur opent Het Ketelhuis haar deuren om jullie te verwelkomen. De autostoet 

begint om 19.00 uur te rijden gegroepeerd vanaf de parkeerplaats van het Frits Philips. 

Er komt een tijdsindeling voor de autostoet, leerlingen ontvangen hierover via Magister 

een link naar Forms om aan te geven met welk aantal personen zij in een auto stappen 

en de mogelijkheid om eventuele bijzondere afwijkende voertuigen aan te melden. Hier 

zal tijdig een tijdsindeling voor gestuurd worden. Het feest eindigt om 01.00 uur.  

 

De kosten van dit galafeest bedragen €6,- per leerling of introducé. Hierdoor weten wij 

het aantal leerlingen op het gala voor de catering van het Ketelhuis. Bij de entree krijgen 

de leerlingen in ruil voor het entreekaartje 2 consumptiebonnen. Gedurende de avond 

worden er ook verschillende hapjes en kleine gerechtjes geserveerd en ontvangen 

leerlingen bij binnenkomst een welkomstdrankje. Overige consumpties zijn die avond 

voor eigen rekening. De gehele avond zal er geen alcohol worden geschonken. Ook niet 

indien een leerling al 18+ is. Op indrinken zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden.  

 

Toegangskaarten zijn te koop in de grote pauze op dinsdag 10 en woensdag 11 mei bij 

de receptie. Betaling moet met de pinpas. Voor een introducé moet ook bijgaand 

formulier worden ingeleverd bij het kopen van de toegangskaarten. Als je een introducé 

meeneemt, moet deze zich bij binnenkomst kunnen legitimeren.  

 

Namens de gala-commissie wensen we jullie allen veel succes met de examens en hopen 

we jullie allemaal te verwelkomen op dinsdag 31 mei. 

 

Namens de organisatie gala,   

 

Dhr Theunissen 

tht@fritsphilips.eu 
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Formulier introducée gala 2022 

 

 

 

Gegevens leerling Frits Philips: 

Voornaam:______________________________________________________________ 

Achternaam:_____________________________________________________________ 

Leerlingnummer:_________________________________________________________ 

Klas:___________________________________________________________________ 

Mentor:_________________________________________________________________ 

Toegangskaartnummer:____________________________________________________ 

 

Gegevens introducée: 

Voornaam:______________________________________________________________ 

Achternaam:_____________________________________________________________ 

Geboortedatum:__________________________________________________________ 

Toegangskaartnummer:____________________________________________________ 

     


