Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
van havo 5, atheneum 5 en atheneum 6

Mijdrecht, 8 januari 2019
Betreft: Aardrijkskunde Olympiade; kenmerk 20190108-732
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Elk jaar doet het VeenLanden College mee aan de Aardrijkskunde Olympiade. Het is een
wedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen, waarbij gestreden wordt wie de beste leerlingen
aardrijkskunde van Nederland worden.
De voorronde wordt gehouden op 24 en 25 januari. Bij de voorronde maken de leerlingen
een toets die vergelijkbaar is met een aardrijkskunde-examen. Voor de examenleerlingen
een goede oefening om te zien hoever ze zijn met het voorbereiden van hun examen en
voor de atheneum 5-leerlingen een extra uitdaging. De 15 beste leerlingen van
Nederland gaan door naar de landelijke finaleronde die wordt gehouden bij de
Hogeschool van Zeeland in juni 2019. Bij de nationale finale bestaat de test uit 3
onderdelen, namelijk een schriftelijke test, veldwerk en een multimediatoets in het
Engels.
De 4 beste leerlingen van Nederland mogen door voor de mondiale Olympiade die in
augustus in Hong Kong wordt gehouden.
De afgelopen 2 jaar hebben wij een leerling kunnen laten deelnemen aan de voorronde in
Zeeland. Een extra uitdaging voor de huidige groep om dit tenminste te evenaren!
De toets moet gemaakt worden in een tijdsbestek van 120 minuten. In het rooster zal
deze tijd worden ingeroosterd, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de al
ingeroosterde aardrijkskundelessen. De toets telt mee in het PTA, voor de weging
verwijzen wij u naar het PTA-boekje.
Wij wensen de leerlingen veel plezier en succes toe!
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
mevrouw Y. Chaigneau, docente aardrijskunde
de heren P. Dool en T. van den Berg, teamleiders
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