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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

leerlingen van de brugklassen in Mijdrecht 

 

 

Mijdrecht, 20 juli 2021 

 

 

Betreft: de introductiedagen; kenmerk 20210720-1648 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw, 

 

Na de vakantie start je nieuwe uitdaging als leerling van het VeenLanden College. 

Spannend, maar ook erg leuk. Na de introductiedagen ken je je klas en mentor goed en 

voel je je vast een echte VLC-er. 

 

Nog even voor de zekerheid de belangrijkste informatie. 

 

We verwachten jullie dinsdag 31 augustus om 09.00 uur in de aula van de school voor 

een gezamenlijke start van het schooljaar met alle brugklassen. Het programma duurt 

tot ongeveer 15.00 uur. Neem deze dag je gymspullen mee. Deze dag komt ook de 

schoolfotograaf, dus zorg dat je er dan opperbest uitziet! 

 

Woensdag verzamelen de klassen m1a, h1a, h1b en a1a om 08.30 uur eerst op school. 

De bus staat klaar om 08.45 uur en we vertrekken om 09.00 uur naar Kamerik voor 

samenwerkingsactiviteiten. De klassen mh1a, ha1a en a1b starten deze dag om 09.30 

uur en vertrekken met de bus om 11.15 uur naar Kamerik. In de bus zijn mondkapjes 

verplicht.  

 

Donderdag vervolgen we het introductieprogramma en werken we met dansgroep 

Something Extra. Ouders zijn (met inachtneming van de Covid-maatregelen) van harte 

welkom bij de dansvoorstellingen. Voor h1b, ha1a, a1a en a1b start de dansvoorstelling 

om 11.45 uur tot 12.00 uur en voor de andere klassen om ca 14.45 tot 15.00 uur.  

Op donderdag worden ook de laptops van de Rent a Company uitgedeeld  

 

Vrijdag is de eerste echte lesdag volgens je rooster en zal er ook aandacht besteed 

worden aan de laptop. De dag eindigt met een ‘mentorles’ om met elkaar over de eerste 

ervaringen te praten.  

 

Neem alle dagen een lunchpakket mee, op woensdag ook een handdoek, extra kleding en 

schoenen, op donderdag kleding waar je makkelijk in kunt bewegen en gymschoenen 

voor in de zaal. Op vrijdag neem je de boeken mee, die je voor de lessen op die dag 

nodig hebt.  

 

Inlogcodes voor Zermelo en Magister worden na de vakantie verstuurd. Ouders die al een 

zoon of dochter op school hebben krijgen géén nieuwe inlogcode. 

 

De kennismakingsavond voor de ouders met de brugklasmentoren is op dinsdag 14 

september.  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 
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Mw. S. Ungerer, teamleider onderbouw  

havo en atheneum Mijdrecht 

Dhr. E. Hoogstad,  

teamleider mavo Mijdrecht 
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