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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en  

aan de leerlingen van atheneum 6 

 

 

 

Mijdrecht, 19 maart 2021  

 

 

Betreft: voorbereiding op het eindexamen in De Boei; kenmerk 20210319-1535 

 

 

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 heel erg blij dat onze atheneum 6-leerlingen gebruik mogen 

maken van de verschillende ruimtes in de De Boei in Vinkeveen. Hierdoor kunnen alle 

leerlingen het volledige rooster fysiek volgen in complete klassen. De ruimtes zijn door 

onze hardwerkende conciërges en ICT’ers zo ingericht dat alle leerlingen en docenten 1,5 

meter afstand houden. In deze ruimtes wordt niet meer gewerkt in buddy’s. Een voordeel 

hiervan is dat de leerlingen alvast verder wennen aan de examenopstelling én het risico 

op besmetting nog kleiner is. 

 

Er is een wifi-netwerk aanwezig 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 daarvan beperkt is. 

 

Het rooster staat zoals gebruikelijk in Zermelo/Magister. Bij aankomst kunnen de fietsen 

links van de ingang (aan de zijde Kerklaan) gestald worden. Via deze zijde is het gebouw 

voor de leerlingen toegankelijk. Er worden twee lesruimtes ingericht, op de begane grond 

en op de 1e verdieping.  

Het enige vak dat nog op de locatie Mijdrecht gegeven wordt is het examenvak tekenen 

(CPE). Dit in verband met het al het benodigde materiaal en de werkplekken.  

 

De locatie heeft een centrale hal, niettemin moet er wat creatiever dan gebruikelijk 

omgegaan worden met de invulling van de tussenuren en de pauzes. De beste optie is 

om buiten pauze te houden. De beheerders vragen de leerlingen niet te eten in de 

lesruimtes. Ook zijn er geen kluisjes beschikbaar. Na 16.30 uur sluit de locatie. 

 

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 Boei 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.  
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Namens alle collega’s wens ik de leerlingen heel veel succes in deze laatste periode voor 

de examens! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Ton van den Berg 

Teamleider atheneum bovenbouw 

 

 

Zaal op de begane grond (borden moesten nog worden nog geplaatst) 
 

 
 
Zaal op de begane grond (met digiborden) 
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Lesruimte 1e verdieping (borden worden nog geplaatst) 
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Plek voor de fietsen 
 

 
 
 
Plattegrond De Boei 
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