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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

aan de leerlingen in de niet examenklassen. 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 7 april 2021  

 

 

Betreft: extra ondersteuning; kenmerk 20210407-1554 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

In december hadden we de hoop dat het onderwijs maar een paar weken last zou hebben 

van de maatregelen tegen Corona. Helaas is deze periode flink langer geworden. Dit 

heeft uiteraard effect gehad op het onderwijs en het welbevinden van de leerlingen.  

We hebben ons allemaal moeten aanpassen om het onderwijs zo goed mogelijk door te 

laten gaan. In de onderbouw is het toetsprogramma als gevolg van de 

coronamaatregelen bijgesteld. Ook in de bovenbouw waren er wijzigingen, met 

uitzondering van de schoolexamens die deel uitmaken van het programma van toetsing 

en afsluiting.  

 

Gelukkig zien we dat veel leerlingen ondanks alle beperkingen goed mee kunnen komen. 

Helaas zijn er ook leerlingen die hier meer moeite mee hebben. Voor deze leerlingen 

kunnen we op korte termijn iets extra’s bieden. 

 

In de eerste week van de meivakantie bieden we dit jaar de ‘Lenteschool’ in Mijdrecht 

aan. Leerlingen kunnen zich voor maximaal 2 vakken inschrijven voor extra 

ondersteuning op resp. maandag 3/dinsdag 4 mei a.s. én donderdag 6/vrijdag 7 mei a.s. 

Op basis van het aantal inschrijvingen wordt er een indeling gemaakt op vak en/of 

niveau. De begeleiding wordt verzorgd door de specialisten van Moll. Onder de 

begeleiding van deze specialisten gaan de leerlingen 2 dagen per vak aan de slag om de 

basis te vergroten. Opgeven kan via deze link: https://forms.office.com/r/qrpkinW8TC. 

Let op! Opgeven en plaatsing betekent meedoen! 

 

Eén van de andere ondersteuningsmaatregelen is het aanbieden van een zomerschool. 

De docenten in de overgangsvergadering kunnen besluiten om een leerling aan te 

melden voor de zomerschool. De leerling krijgt dan les van woensdag 15 juli tot en met 

woensdag 21 juli. De zomerschool wordt afgesloten met een toets. Het resultaat van de 

toets bepaalt of de leerling bevorderd wordt. Leerlingen die mogelijk in aanmerking 

komen voor de zomerschool doen er verstandig aan om deze periode vrij te houden.  

 

Met deze acties willen we de leerlingen de beste kansen geven om met een goede basis 

te starten in het komende schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Teamleiders 

Suzan Ungere r,  onderbouw Mijdrecht  

Ton van den Berg,  bovenbouw havo & atheneum 

Marga Hoohenkerk, Vinkeveen  

Emil Hoogstad,  mavo Mijdrecht 
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