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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

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

aan de leerlingen van atheneum 5, locatie Mijdrecht 

schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

Mijdrecht, 21 juli 2021  

 

 

Betreft: introductiedag atheneum 5, schooljaar 2021-2022; kenmerk 20210720-1653 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,  

 

Op dinsdag 31 augustus a.s. start voor jullie het nieuwe schooljaar. Hoe dat precies 

gaat gebeuren, hangt af van de eventueel dan geldende coronamaatregelen. We hopen 

te kunnen beginnen met een introductiedag. 

Voor A5 is er gekozen voor een actief programma in Wijk aan Zee. Vertrektijd 09.00 uur 

vanaf het VLC.  

 

Meenemen:  

• zwemkleding, handdoek, zonnebrand;  

• extra kleding set (+ regenkleding);  

• lunchpakket/geld voor een hapje en een drankje (dit is niet inbegrepen);  

• je beste humeur! 

 

De introductiedag is een reguliere schooldag; er zal op aanwezigheid gecontroleerd 

worden. Wij hopen op een zonovergoten, supergezellige dag!  

 

Mentoraat atheneum 5 

Het persoonlijk mentoraat wordt in het nieuwe schooljaar voortgezet. De meeste 

leerlingen gaan in principe verder met de reeds toegewezen mentor. De leerlingen die 

een nieuwe mentor moeten kiezen kunnen, indien nog niet doorgegeven, bij aanvang van 

het nieuwe schooljaar middels een formulier hun persoonlijke voorkeuren aangeven wie 

ze van de beschikbare collega’s als mentor zouden willen hebben. We doen ons best om 

die voorkeuren zoveel mogelijk te honoreren. We hopen dat we met deze invulling onze 

leerlingen naar tevredenheid van dienst zullen kunnen zijn!  

 

Rooster 

Het rooster wordt voor de start van het nieuwe schooljaar verstuurd in een separaat 

bericht. In de bovenbouw wordt veelal in clustersamenstellingen lesgegeven. Dat 

betekent dat elke leerling regelmatig in verschillend groepsverband deelneemt aan de 

lessen. Elk schooljaar zijn er niettemin verzoeken voor cluster-wisselingen. Die blijken 

bijna altijd onuitvoerbaar. Eventuele verzoeken worden in één keer behandeld aan het 

einde van de tweede schoolweek. 

 

Teamleider-assistentie 

De bovenbouwafdeling havo en atheneum bestaat komend jaar uit ca. 520 leerlingen. Ik 

ben dus blij dat ik ook komend jaar kan rekenen op de assistentie door mijn ervaren 
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collega Willeke Kuyt. Voor dagelijkse leerlingzaken neemt u bij voorkeur contact op met 

mijn collega via kuy@hetvlc.nl. 

 

Tot slot wil ik alle leerlingen een heel plezierig schooljaar toewensen in atheneum 5! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

namens het atheneum bovenbouw-team  

 

 

 

Ton van den Berg, 

teamleider havo/atheneum bovenbouw 
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