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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

van de leerlingen van de locaties Mijdrecht en Vinkeveen 

 

 

 

Mijdrecht, 10 mei 2022  

 

 

 

Betreft: afschalen maatregelen; kenmerk 20220510-1934 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Na een tijd van veel noodzakelijke beperkingen door de Corona zien we dat overal de 

teruggang naar het “oude normaal” is ingezet. Ook op het VeenLanden College zijn er al veel 

aanpassingen verdwenen. Met deze brief willen we u informeren over verdere terugkeer naar 

de gebruikelijke gang van zaken. 

 

Voor alle klassen geldt dat er vanaf heden geen online lessen meer worden aangeboden 

wanneer leerlingen ziek zijn. De leerlingen die ziek zijn, zieken thuis uit en komen weer naar 

school als ze fit zijn.  

 

Voor de klassen met schoolexamens werd in de coronaperiode soepel omgegaan met inhalen 

en herkansen in overeenstemming met de landelijke maatregelen. Ook hier gaan we weer 

terug na het standaard examenreglement. Dit reglement staat op de website: 

https://veenlandencollege.nl/pta-bovenbouw/. Neem dit nog eens goed door. Een belangrijke 

standaardregel is dat inhalen voor herkansen gaat. Dit betekent dat leerlingen die een toets 

missen door bijvoorbeeld ziekte, deze toets inhalen in de plaats van een herkansing op de 

herkansingsdag. Bij het missen van een herkansing is er geen mogelijkheid om een herkansing 

in te halen.  

 

Net als voor de coronaperiode is er voor gemist werk uit de laatste toetsweek voor de 

onderbouw een inhaaldag. Dit jaar is deze gepland op dinsdag 28 juni. 

 

We zijn blij dat we tijdens de coronaperiode de leerlingen zoveel mogelijk hebben kunnen 

ondersteunen. Nu we overal de terugkeer naar de normale situatie zien, gaan wij ook weer 

terug naar de gebruikelijke afspraken.  

 

De normale situatie betekent ook dat de buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, 

werkweken, schoolfeesten en examenuitreikingen weer door kunnen gaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Henk Ligthart, 

rector VeenLanden College  
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