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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen en de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen LO2 uit mavo 3 van de 

locatie Mijdrecht en Vinkeveen 

 

 

Mijdrecht, 17 juni 2022  

 

 

 

Betreft: aanpassing PTA LO2 mavo 3; kenmerk 20220617-1973 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Dit schooljaar is gelukkig een lange periode met online-les op scholen uitgebleven. Toch heeft 

corona dit jaar veel invloed gehad op veel verschillende onderdelen van de samenleving, 

waaronder de sportverenigingen. In het PTA van mavo 3 is opgenomen dat de leerlingen bij 

het vak LO2 een stage moeten lopen van 20 uur bij een sportvereniging. Vanwege de 

maatregelen bij de sportverenigingen in de maanden december/januari/februari is het niet 

iedereen gelukt om deze stage te voltooien. Er is binnen de sectie LO besloten om bij het vak 

LO2 in mavo 3 het onderdeel SE5 Beroepspraktijkvorming, wat een stage van 20 klokuren 

inhoudt, door te schuiven naar volgend schooljaar.  

 

De leerlingen die dit onderdeel wel hebben afgesloten behouden hun cijfer en het is voor deze 

leerlingen niet nodig nogmaals stage te lopen. Het cijfer zal worden meegenomen naar mavo 

4.  

 

De leerlingen die de stage nog niet afgerond hebben moeten nu een stage zoeken en de 

gegevens voor de zomervakantie doorgeven aan de LO2 docent. Er kan dan in het begin van 

het schooljaar direct gestart worden met de stage, zodat iedereen de stage afgerond heeft 

voor de herfstvakantie. Bij deze leerlingen wordt in Magister inh(inhalen) ingevoerd. In de 

bijlage is de stage opdracht toegevoegd. 

 

Hieronder het aangepaste PTA van LO2 voor de locaties Mijdrecht en Vinkeveen. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Emil Hoogstad 

Teamleider mavo en mavo/havo 
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