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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle examenleerlingen  

M4A, M4B, GOM4A, GOM4B,  

H5A, H5B, H5C, H5D, H5E, A6A, A6B, A6C 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 24 september 2021 

 

 

Betreft: aanbod leesvaardigheid training Engels; kenmerk 20210924-1687 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

In het kader van mogelijke achterstanden die zijn opgelopen tijdens de coronaperiode, 

biedt het VLC examenleerlingen een onlinetraining tekst verklaren Engels aan, zodat de 

leerlingen met meer vertrouwen het Centraal Examen tegemoet kunnen zien. Het 

Centraal Examen Engels (50 % van het eindcijfer) bestaat volledig uit tekst verklaren.  

De werklast van deze training bedraagt ongeveer 30 tot 60 minuten per week. In de 

bijlage leest u meer over de inhoud van deze training en wanneer deze start. 

 

Niet alle leerlingen hebben deze training nodig. Er is een toets afgenomen, een 

zogenaamde nulmeting, om te onderzoeken welke leerlingen eventueel baat zouden 

hebben bij deze ondersteuning. In principe nodigen we alle leerlingen die een 5 of lager 

scoorden voor deze oefentoets uit om deze training te volgen, maar ook leerlingen die 

hoger scoorden kunnen bij hun docent Engels aangeven of zij willen deelnemen aan de 

training. 

 

Helaas zijn er ook leerlingen die, ondanks het lage resultaat, al aangeven hebben te 

willen afzien van deze training. Zij stellen de motivatie niet op te kunnen brengen. De 

docenten Engels vinden dit niet verstandig en zouden graag zien dat juist leerlingen die 

dit nodig hebben zich inzetten voor een geslaagd resultaat op het Centraal Examen.  

 

Mijn collega’s zullen voorafgaand aan de aanmelding bij elke leerling de motivatie en 

inzet peilen. Geeft de leerling aan dat hij/zij de cursus niet wil doen, dan sturen wij u een 

berichtje waarin wij aangeven dat uw zoon/dochter van de training afziet. Wij kunnen 

dan een andere leerling blij maken met een plaats in de training. 

 

Wij hopen hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de docent Engels van uw 

zoon/dochter. 

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College 

mede namens de eindexamendocenten Engels, 

 

 

Annemieke Schutte,  

conrector 
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