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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s)  
van de leerlingen uit klas 2 (havo en atheneum Mijdrecht) 
 
 
 
Mijdrecht, 5 juli 2020 
 
 
Betreft: Introkamp havo 3 en atheneum 3; kenmerk 20210705-1633 
 
 
Beste toekomstige atheneum- en havo 3 leerlingen, geachte heer, mevrouw, 
 
Na de eerste informatiebrief over het introductie kamp van A3/H3 in de eerste week na 

de vakantie hebben wij wat vragen gekregen. In deze brief zullen wij proberen hierop 

antwoord te geven. Ook zullen we wat meer informatie geven over het programma 

gedurende het kamp. 
 
Dit verplichte kamp staat in het teken van kennismaken d.m.v. diverse activiteiten en 

samenwerkingsspellen. In de eerste en de tweede klas van het VeenLanden College 

hebben alle leerlingen kennisgemaakt met Leefstijl. Binnen het onderwijs spelen sociaal-

emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-

programma worden jongeren hiervan bewustgemaakt. Samen met klasgenoten doen ze 

activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het 

bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet 

alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.  
 
De leerlingen slapen op Europarcs City Camping Het Amsterdamse Bos, en daar zullen zij 

slapen in zelf meegebrachte tenten. De opdracht voor de leerlingen is ook om max. 2 

klasgenoten te zoeken met wie zij in een tent willen slapen. Alle leerlingen zorgen zelf 

voor een tent, slaapzak, luchtbed/slaapmatje en in overleg met hun groepje bepalen ze 

wie er voor een tent gaat zorgen.  
 
We starten het kamp in de ochtend met het inleveren van alle bagage. Onze leerlingen 

fietsen alleen met een rugzak waar hun lunchpakket, wat drinken en een (regen)jas in 

zit. Vanaf school vertrekken zij met de fiets naar de camping. Tijdens de fietstocht, 

waarbij elke klas begeleid gaat worden door 2 docenten en 2 hulpmentoren uit Atheneum 

5, starten alle leerlingen met diverse opdrachten vanuit Leefstijl. De bagage, 

slaapmatjes, tenten etc. worden gebracht met een busje naar de camping.  
 
Eenmaal op de camping aangekomen, zal iedereen zijn tent gaan opzetten en inrichten. 

Voor de eerste dag moeten de leerlingen zelf hun eigen lunch meenemen. In de middag 

gaan we het Amsterdamse bos in voor de eerste activiteit. Welke dat is, kunnen jullie 

lezen in het informatie boekje wat je voor de vakantie krijgt van je nieuwe mentor. Op 

vrijdag 16 juli kom je met je nieuwe klas en je mentor om 09:30 uur bij elkaar 

om kennis te maken maar ook voor meer informatie m.b.t. het kamp.  
 
In dit boekje staat nog veel meer informatie en een paklijst wat je allemaal mee moet 

nemen voor dit kamp. Als je vragen hebt kun je ons altijd mailen (introkamp@hetvlc.nl).  
 
Wij hebben er nu al zin in! 
 
Met vriendelijke groeten, 
VeenLanden College  
 
 

de 3e klas mentoren 
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