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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

onze examenleerlingen m4, gom4, h5 en a6 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 12 mei 2022 

 

 

Betreft: eindexamengala, donderdag 2 juni; kenmerk 20220512-1935  

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,  

 

De examens beginnen bijna, maar graag kijken we ook alvast naar een mooie afsluiting 

van deze periode. Op donderdag 2 juni is het zover, dan vindt het eindexamengala 

plaats. Dit jaar zal voor beide locaties het eindexamengala plaatsvinden op één locatie. 

De leerlingen zijn gevraagd om via een formulier aan te geven met welk vervoermiddel 

en hoeveel personen zij deze avond gaan aankomen. Helaas hebben we nog niet van alle 

leerlingen een reactie hierop ontvangen. Deze informatie is belangrijk om de exacte 

tijdsblokken te bepalen voor het aanrijden met bijzonder vervoer. Dit ook om lange 

wachttijden en opstoppingen te voorkomen.  

 

Tijdens het aanrijden wordt er niet alleen aan de leerlingen gedacht maar ook aan de 

ouders. Daarom is er een tribune waarop u kunt zitten tijdens het tijdsblok waarin uw 

kind aankomt. Zo kunt u alles goed zien. Uiteraard is er ook een fotograaf aanwezig die 

alle leerlingen op zijn mooist zal vastleggen.  

 

Het aanrijden en het feest zullen plaatsvinden in de Willisstee in Wilnis. Het CSW-

parkeerterrein zal gebruikt worden voor de aanrijroute. Hierdoor worden opstoppingen op 

de doorgaande weg voorkomen en blijft de uitrit voor de brandweer vrij. Voor u betekent 

dit dat we vragen om zoveel mogelijk lopend/op de fiets te komen. Mocht u toch met de 

auto komen dan vragen wij u om te parkeren bij de begraafplaats van Wilnis. Dit is 

helaas wel nog een stuk lopen. Zoals hierboven is benoemd, vindt het aanrijden in 

verschillende tijdsblokken plaats. De exacte tijden kunnen we helaas nog niet bekend 

maken maar hieronder vindt u alvast een globale schatting. De aanrijroute vindt u ook 

onder aan deze brief. Er zullen verkeersregelaars zijn om alles goed te laten verlopen.  

 

Blok 1 : 17:30 - 18:15 klassen : havo 5  

Blok 2 : 18:15 - 19:00 klassen : havo 5  

Blok 3 : 19:00 - 19:20 klassen : mavo 4 Vinkeveen 

Blok 4 : 19:20 - 19:45 klassen : mavo 4 Mijdrecht  

Blok 6 : 19:45 - 20:30 klassen : atheneum 6 

  

Voor de leerlingen wordt een snack geregeld en ze krijgen een aantal consumpties, 

voordat ze naar binnen gaan om te feesten. De overige consumpties zijn voor eigen 

rekening.  

Op het feest wordt geen alcohol geschonken en bij de ingang worden blaastesten 

afgenomen. Bij een positieve test wordt de leerling niet toegelaten op het feest. Bij 

gebruik van andere verdovende middelen wordt de leerling ook niet toegelaten en kan dit  

gevolgen hebben met betrekking tot resterende activiteiten op school. 

 

mailto:info@hetvlc.nl


 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, fax: 0297 - 28 33 50, e-mail: info@hetvlc.nl 

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

 

 

 

 

 

Vergeet niet uw zoon of dochter te helpen herinneren aan het invullen van het formulier 

(QR code staat onderaan).  

 

We hopen er met zijn allen, na een periode met weinig feestjes, een knallende afsluiting 

van te maken. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Evelien Dros 

(drse@hetvlc.nl) 

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College 

namens de examengala commissie,  

 

 

Claudia Röling en Evelien Dros 
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