
 

 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59,  e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen 
telefoon: 0297 - 26 15 14, e-mail: info@hetvlc.nl 
 

 

Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s) van 

de leerlingen van het VeenLanden College 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 21 september 2021 

 

 

 

Betreft: begin schooljaar 2021-2022; kenmerk 20210916-1679 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het nieuwe schooljaar is al enkele weken begonnen. Na alle kennismakingsactiviteiten 

zijn de lessen weer in volle gang. 

In deze brief willen wij u inzicht geven wat wij inzetten - na de lockdowns met het 

tijdelijke thuisonderwijs – om de leerlingen extra bij te staan. 

 

 Tijdelijke uitbreiding van de lessentabel van een aantal vakken in de bovenbouw dan 

wel extra splitsingen van de groepen om individuele begeleiding te kunnen geven. 

Ook is er bij vakken extra hulpuren ingezet. 

 

 In de onderbouw extra lessen Nederlands en wiskunde, rekenondersteuning en 

bijspijkeren lessen voor taal. Ook zijn er in de onderbouw soms klassen eerder 

gesplitst. 

 

 Er is een aantal onderwijsassistenten aangesteld om te assisteren bij reguliere lessen  

waardoor meer individuele begeleiding mogelijk is. 

 

 Er zijn uren ingezet om het taalbeleid en rekenbeleid te versterken. Taal en rekenen 

zullen nog meer worden verankerd in het ondersteuningsbeleid. 

 

 Het zorgteam is tijdelijk uitgebreid met een orthopedagoog (1 fte) om meer 

ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen die dat kunnen gebruiken na de lock-

down. 

 

 Er is een zomerschool geweest die succesvol was. Er zal dit schooljaar ook een 2-

daagse winter- en lenteschool komen tijdens de voorjaars- en meivakantie.  

 

 Voor brugklassers hebben we NUMO aangeschaft. Dit is een gepersonaliseerd taal-

ondersteuningsprogramma. Ook is er nu bij de ondersteuning via de programma’s 

van LearnBeat en LessonUp.  

Voor de examen-leerlingen is er een module tekstverklaring Engels. 

 

 De eerste scholing van het onderwijspersoneel is geweest in feedback en coaching. 

Doel is om leerlingen nog beter te kunnen begeleiden. 
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 Ook is het aanbod van activiteiten vergroot in het begin van het jaar en zal dit 

voortgezet worden. 

 

Om het geheel te coördineren en de voortgang te meten zijn er uren ingezet. Naast het 

bekijken van de behaalde resultaten zal er ook bepaald worden waar er nog 

aanpassingen gedaan moeten worden. 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u zich altijd wenden tot 

de school. De mentor is het eerste aanspreekpunt. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

Henk Ligthart, 

rector 
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