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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

de leerlingen van havo 5 en atheneum 6, locatie Mijdrecht 

schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

Mijdrecht, 21 juli 2021  

 

 

Betreft: introductiedag havo 5 en atheneum 6, schooljaar 2021-2022 

 

 

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. 

Het nieuwe schooljaar start om 09.30 uur in de aula. De introductiedag van onze 

examenklassen staat in het teken van het profielwerkstuk, kennismaking en 

teambuilding. Hoe de verdere indeling van de dag zal verlopen horen jullie tijdens deze 

introductie in de aula. De dag duurt tot ongeveer 15.30 uur. Tijdens de dag wordt er 

gezorgd voor een snack tijdens de lunch.  

 

Meenemen: 

 Laptop 

 Pen en papier 

 

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 

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 in de laatste etappe van de opleiding een heel plezierig 

examenjaar toewensen! We hopen dat we er samen een mooie tijd van kunnen maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

namens het havo en atheneum bovenbouw-team  

 

 

Ton van den Berg,  

teamleider havo/atheneum bovenbouw 
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