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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en aan  
de leerlingen van GO mavo 3 Vinkeveen  

in schooljaar 2022 - 2023 
 

 

Vinkeveen, 21 juni 2022 
 

 
Betreft: werkweek GO mavo 3, Terschelling; kenmerk 20220621 

 
 

Beste heer, mevrouw, en leerlingen die doorstromen naar GO mavo 3, 
 

Volgend schooljaar neemt uw zoon of dochter mogelijk/waarschijnlijk in augustus 

plaats in GO mavo 3. 
 

Het schooljaar 2021/2022 is bijna afgelopen. Vandaar dat we al vooruit kijken naar het 
schooljaar 2022/2023. Wij gaan met onze GO mavo 3 klassen 4 dagen op werkweek naar 

het Waddeneiland Terschelling. De werkweek start op dinsdag 30 augustus en duurt t/m 
vrijdag 2 september. 

 
Het doel van de werkweek is elkaar leren kennen en met elkaar zorgen voor een goede 

sfeer. Omdat in GO mavo 3 de samenstelling per vak kan wisselen door de verschillende 

vakkenpakketten die de leerlingen hebben gekozen, is het belangrijk dat de leerlingen 
elkaar kennen en goed kunnen samenwerken. Doormiddel van culturele, sportieve, 

creatieve en ludieke activiteiten zullen we werken aan deze doelen.  
 

We verblijven in de Stayokay op Terschelling. Het programma staat nog niet helemaal 
vast, maar zal waarschijnlijk bestaan uit groepspelen, groepsopdrachten, strand/wad en 

bos activiteiten, een GPS tour, vliegeren etc.  
 

Op maandag 22 augustus 2022 om 16.00 uur willen wij U en uw zoon/dochter 

graag uitnodigen op school in Vinkeveen om kort de werkweek toe te lichten 
d.m.v. een presentatie. U krijgt dan de gelegenheid om vragen te stellen.  We 

verwachten dat alle leerlingen aanwezig zullen zijn. 
 

De kosten voor deze werkweek zijn begroot op € 290 all-in. Dit bedrag is inclusief vervoer, 
het verblijf en de activiteiten georganiseerd door de outdoor organisatie “mooi weer”. 

Activiteiten en bedrijfsuitjes. Hoogste klantwaardering 2019. (mooi-weer.nl) Er wordt ook 

ontbijt, lunch en diner door Stayokay verzorgd. De leerlingen moeten wel zelf zorgen voor 
een lunchpakket op de dag van vertrek. 

 
Voor het bedrag van € 290,- ontvangt u in september 2022 een factuur per mail.  

U dient desgewenst zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering en/of reisverzekering. 
 

Leerlingen kunnen alleen mee op werkweek als de ouder(s)/ verzorger(s) bijgaand 

formulier invullen en ondertekenen.  
 

Als u niet in de gelegenheid bent om het bedrag in september ineens te voldoen, kunt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Wilt u gebruikmaken van 

deze mogelijkheid stuur dan een e-mail naar facturen@hetvlc.nl met het verzoek. 
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In bijzondere gevallen kunt u voor de € 290,- die deze werkweek kost (of een deel 

daarvan) een beroep doen op het sociaal fonds van het Veenlandencollege. Voor meer 
informatie kunt u zich per mail wenden tot de financiële administratie facturen@hetvlc.nl. 

 

Per 1 augustus 2021 is de wet “Vrijwillige ouderbijdrage” aangepast. Hierin staat dat alle 

leerlingen mogen deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de school, 

ook wanneer de kosten van de activiteit niet betaald worden. Het VeenLanden College is 

het eens met het standpunt dat alle leerlingen deel moeten kunnen nemen aan de 

activiteiten ondanks de financiële situatie thuis. Vandaar dat het sociaal fonds van het 

VeenLanden College is opgericht.  

Het VeenLanden College hecht veel waarde aan de activiteiten die georganiseerd worden, 

zodat leerlingen ook ervaringen op doen buiten het klaslokaal en/of de mogelijkheid 

hebben tot verdieping of verbreding van de lesstof. We gaan er vanuit dat de 

ouder(s)/verzorger(s) dit belang ook inzien en ook betalen voor de activiteiten als dit 

redelijkerwijs mogelijk is. De overheid komt de scholen financieel niet tegemoet met het 

ingaan van deze wetswijziging. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de 

overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-

bijdragen-in-het-onderwijs  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn het bijgaande formulier vóór 1 juli 2022 in te (laten) leveren bij 
de coach of bij mij. 

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College  

 

 

Huub Janssen, 

organisatie werkweek Terschelling 

jan@hetvlc.nl 
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INSCHRIJFFORMULIER Werkweek Terschelling GO mavo 3 VeenLanden College 

Vinkeveen 
 

Ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………………  
 

 

Kruis aan: 
 

 Gaan akkoord met de inschrijving voor deelname aan de werkweek van mavo 3. 
 Gaan niet akkoord met de inschrijving voor deelname aan de werkweek van mavo 3. 

 
Als er geen akkoord gegeven wordt wilt u dan opgeven wat de reden hiervan is? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kruis aan: 
 

 De reissom van €290,- wordt voldaan middels de factuur per e-mail. 
 Voor de reissom wordt er gebruik gemaakt van het sociaal fonds. 

 Er wordt niet betaald. 
 

Overige informatie (dieet, allergieën, medicijnen):  

 

Zwemdiploma ja/ nee 
 

Privacy: 
Om de werkweek te kunnen organiseren en er een geslaagde week van te maken hebben 

wij verschillende gegevens nodig. Hieronder een overzicht van de gegevens die verzameld 

worden en wat we er mee gedaan wordt.  

Akkoord? Doel Betrokkenen Gegevens 

ja /nee* Ontvangen reiskosten & 

retourneren restbedrag 

VLC. financiële 

administratie 

Naam, klas, e-mail en 

bankgegevens. 

ja /nee* Reserveren reis - Reisbureau, 

accommodatie, organisaties 
activiteiten. 

-Naam & geboortedatum, allergieën 

& dieet 
 

ja /nee* Vastleggen en delen van 
leuke, stoere en 

hilarische momenten 

om tijdens en na de 
werkweek na en mee te 

kunnen genieten. 

VeenLanden College Social 
media (o.a. Facebook, 

Instagram en Google 

Photos) 

Naam, uitspraken, foto- en 

videomateriaal 

Uiteraard kan er op elk moment 

aangeven worden dat foto’s/video’s 
verwijderd of niet geplaatst moeten 

worden. De begeleiding zal uiteraard 
aan dit verzoek voldoen, indien dit 

nog mogelijk is. 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Ondergetekende, ouder/verzorger gaat akkoord met de inschrijving en het protocol 

buitenlandse reizen en excursies van het VeenLanden College. 

 

Datum …………………………………….                                 Handtekening ………………………………………………………. 

Dit formulier graag uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 a.s. ingevuld en ondertekend inleveren bij 

de coach of Huub Janssen. Inleveren per e-mail jan@hetvlc.nl middels een scan/foto kan 

ook. 
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