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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

van het VeenLanden College 
 
 
 

Mijdrecht/Vinkeveen, 15 maart 2022 
 
 
Betreft:  uitnodiging vakdocentengesprekken dinsdag 12 april en  

 woensdag 13 april; kenmerk 20220315-1883 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Binnenkort houdt het VeenLanden College weer de halfjaarlijkse vakdocentengesprekken.  

De gesprekken zullen als vanouds fysiek plaatsvinden. 

De gekozen data zijn: dinsdag 12 april voor de leerlingen van de locatie Vinkeveen en 

woensdag 13 april voor leerlingen van de locatie Mijdrecht. 

Wij stellen u graag in de gelegenheid een afspraak te maken voor een gesprek met de 

vakdocent(en). Met deze brief informeren wij u over de inschrijfprocedure. 
 
Het inschrijven kan via de Zermelo-webomgeving van het VeenLanden College en dit verloopt 

het beste via de webapp van Zermelo. Hier kunt u het door u gewenste tijdvak aangeven. Op 

basis van goede ervaringen stellen we het op prijs als uw kind bij het gesprek aanwezig is. 

 

U kunt zich tot en met donderdag 7 april inschrijven voor een gesprek met maximaal  

3 docenten. Het rooster voor de avonden vindt u uiterlijk maandag 11 april om 16.00 uur in 

de webapp. 

Mocht uw aanvraag niet ingeroosterd kunnen worden, dan neemt de docent telefonisch 

contact op voor het maken van een afspraak. 

 

De gespreksavond is bedoeld voor een gesprek met de vakdocent over de resultaten van uw 

kind. De cijfers/resultaten van de leerlingen zijn online te bekijken in Magister. Bij aanmelding 

voor een gesprek, kunt u ook specifieke vragen aangeven, zodat de vakdocent zich daarop 

kan voorbereiden. 

 

Is een gesprek met de mentor of decaan nodig, dan verzoeken wij u hierover een email aan 

de mentor of decaan te sturen.  

 

Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. Heeft u nog vragen, dan 

kunt u mailen naar info@hetvlc.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

de teamleiders 
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