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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 
 
Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en  
aan de leerlingen van mavo 4 Mijdrecht  
 
 
 
Mijdrecht, 19 maart 2021  
 
 
Betreft: voorbereiding op het eindexamen in de Willistee; kenmerk 20210319-1532 
 
 
Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 
 
Vandaag maken de leerlingen van de examenklassen de laatste schoolexamens van de 
tweede en laatste toetsweek voor het centraal eindexamen. De focus gaat vanaf 
volgende week volledig op dat examen, met nog een korte onderbreking voor de 
herkansingen. 
 
Het VeenLanden College is erg blij dat onze mavo 4 leerlingen gebruik mogen maken van 
de verschillende ruimtes in de Willistee in Wilnis. Hierdoor kunnen de leerlingen het 
volledige rooster fysiek volgen in complete klassen. De ruimtes zijn zo ingericht dat alle 
leerlingen en docenten 1,5 meter afstand houden. In deze ruimtes wordt niet meer 
gewerkt in buddy’s. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen alvast wennen aan de 
examenopstelling en het risico op besmetting nog kleiner is. 
Er is een wifi-netwerk aangelegd dat alleen gebruikt kan worden door de docenten en 
met de laptops van het VeenLanden College. De leerlingen hebben met een eigen device 
geen toegang tot het netwerk, omdat de capaciteit beperkt is. 
 
Het rooster staat zoals gebruikelijk in Zermelo. Bij aankomst kunnen de fietsen in het 
fietsenrek geplaatst worden. Voor de lokalen worden de namen van de ruimtes gebruikt. 
De “Willistee groot” en “Willisteee C” zijn toegankelijk via de hoofdingang. “Willistee 123” 
is alleen toegankelijk via de zijdeur aan de buitenkant van het gebouw ( zie plattegrond 
hieronder). “Willistee A” en “Willistee B” worden gebruikt voor de LO en LO2-lessen en 
zijn ook via de hoofdingang toegankelijk. Het enige vak dat nog op school op de locatie 
Mijdrecht gegeven wordt is het examenvak tekenen (bte). Dit in verband met het al het 
materiaal en de werkplekken.  
Overlast van geluid is vervelend, dus houden we het stil binnen. Het kan zijn dat we 
soms een beetje overlast hebben van andere gebruikers in de accommodatie. Na het 6e 
lesuur sluit de locatie. 
 
Voor de leerlingen is er naast de lessen extra begeleiding in de Willistee mogelijk door 
huiswerkbegeleiding Moll. Mevrouw Emanuels kan de leerlingen helpen met plannen, 
leerstrategieën en bijlessen. Leerlingen kunnen met haar afspraken maken in de 
tussenuren of na de lessen.  
 
De locatie heeft geen aula, dit betekent dat er wat creatiever om gegaan moet worden 
met de invulling van de tussenuren en de pauzes. De beste optie is dus om buiten pauze 
te houden. Het terras buiten is ingericht om pauze te houden. Bij slecht weer kan er in 
een geselecteerde lesruimte pauze gehouden worden op 1,5 meter afstand. De Stee-inn 
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(bar) is niet toegankelijk voor de leerlingen. Er is wel de mogelijkheid om iets te eten en 
te drinken te kopen aan de balie. Ook zijn er uiteraard geen kluisjes beschikbaar. 
 
Uiteraard wordt het voor de leerlingen en collega’s even wennen aan deze nieuwe 
situatie. Mogelijk is het nodig om na een periode wat aanpassingen door te voeren. 
 
De Willistee bewijst ons een enorme dienst en een bijzondere mogelijkheid. 
Vanzelfsprekend verwachten we van de leerlingen dat zij zich netjes gedragen. Houd de 
ruimtes netjes en gebruik de prullenbakken. In deze bijzondere tijden krijgen de 
leerlingen en de collega’s de beste situatie die nu mogelijk is ter voorbereiding op de 
examens.  
 
Namens alle collega’s wens ik de leerlingen heel veel succes in deze laatste periode voor 
de examens! 
 
Met vriendelijke groet, 
VeenLanden College 
 
 
Emil Hoogstad, 
teamleider mavo Mijdrecht 
 
 
Naam van de zaal hieronder in Zermelo: Willistee C 

 
 
Naam van de zaal hieronder in Zermelo: Willistee groot 
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Naam van de zaal hieronder in Zermelo: Willistee 123 

 
 
 
Plattegrond Willistee 
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