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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

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

en aan de leerlingen van mavo 3 

 

 

 

Mijdrecht, 11 juli 2022  

 

 

Betreft: 1e schoolweek; kenmerk 20220711-1992 

 

 

Beste leerlingen, geachte heer, mevrouw, 

 

De vakantie is gestart. In dit bericht krijg je alvast informatie over de introductie voor 

het schooljaar 2022-2023. 

 

Op maandag 22 augustus komen alle leerlingen van mavo 3 om 16:00 uur naar school 

om kennis te maken met de mentorklas. Na de korte kennismaking krijgen de leerlingen 

ook de laatste informatie over de werkweek en het boekje op papier. De leerlingen die 

niet mee gaan op de werkweek krijgen de laatste informatie over het alternatieve 

programma. 

 

Op dinsdag 23 augustus start de werkweek van mavo 3. Hieronder is het 

informatieboekje van de werkweek toegevoegd.  

 

Voor de leerlingen die niet mee gaan op werkweek is er een alternatief programma. 

Dinsdag t/m vrijdag worden deze leerlingen om 09:30 uur op school verwacht. Dinsdag 

tot en met donderdag gaan zij aan de slag in het OpenLeerCentrum. Ze melden zich dan 

bij de medewerker aan de balie. Uit een verzameling opdrachten worden 6 opdrachten 

gekozen die uitgevoerd gaan worden. Per dag worden er dus 2 opdrachten gedaan. Voor 

deze opdrachten is een laptop en de etui nodig. 

Op vrijdag is er een andere invulling van de dag, waar de leerlingen mogelijk ook over 

mee kunnen denken. Rond 14:20 uur eindigen alle dagen. 

 

Namens de mentoren wens ik jullie nu eerst een fijne vakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Dhr. E. Hoogstad,  

teamleider mavo & mavo/havo Mijdrecht 
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Werkweek Duitsland 
Dinsdag 23 tot vrijdag 26 augustus  

2022 

VeenLanden College 
Mijdrecht 
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Beste leerling, 
 
In de eerst week van het nieuwe schooljaar, 23 tot en met 26 

augustus, gaan we op werkweek naar Duitsland. In dit boekje 
kun je vinden wat we op deze dagen gaan doen en ook wat je 
mee moet nemen. Neem dit boekje mee zodat je weet hoe laat 
je waar wordt verwacht. 
Er zijn wel een aantal zaken waar ik je op wil wijzen: 
 
De werkweek is een schoolactiviteit waarbij de schoolregels 
gelden. Het is niet toegestaan om alcohol en drugs mee te 
nemen en/of te gebruiken. Indien we merken dat je dit bij je 
hebt of hebt gebruikt zullen we maatregelen moeten nemen. 

Let op: in Duitsland is het drugsbeleid heel anders dan in 
Nederland. Wanneer wij moeten constateren dat je dit bij je 
hebt of je laat ongewenst gedrag zien, dan moeten we je 
ouders vragen om je op te halen.  
 
Denk aan een geldig legitimatiebewijs. 
 
Wij nemen altijd een noodtelefoon mee en je mag je ouders dit 
nummer ook geven. Dit nummer is: 06-22113732. Alleen 
gebruiken bij een noodgeval. 

 
Als begeleiders gaan mee; meneer Dikkerboom, meneer Van 
Vugt, mevrouw Van den Ruitenbeek, mevrouw Van Ham, 
meneer Rueter en meneer Lammers. 
 
We gaan er geweldige dagen van maken waarbij we elkaar en 
een gedeelte van Duitsland beter leren kennen. Op de volgende 
bladzijdes staat het programma en daarachter kun je informatie 
vinden over wat je moet mee nemen. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Marc van Vugt 
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Dinsdag 23 augustus 
 
08:30 uur:  Touringcar staat gereed bij schoollocatie 

09:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Landschaftspark 
12:00 uur:  Aankomst Landschaftspark 
 
Aansluitend:  Lunchen (zelf meegebrachte lunch) 
  
13:00 uur:  Eigen kennismakingsopdrachten  
16:30 uur:  Vertrek per touringcar richting de accommodatie 

Chillten in Bottrop 
17:15 uur:  Aankomst bij de accommodatie en inchecken  
18:00 uur:  Diner 

 
Aansluitend:  Activiteiten bij de accommodatie (door school 

geregeld) 
 
 
Na 22:00 niet meer lopen over de gangen en moet het stil zijn 
in de kamers. 
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Woensdag 24 augustus 
 
08:00 uur:  Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket 

meenemen 
09:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Dortmund 
10:00 uur:  Aankomst bij BVB Signal Iduna Park  
10:15 uur:  Rondleiding BVB Signal Iduna Park (120 

minuten) * 
 
Aansluitend:  Lunchen 
 
13:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Dusseldorf 
14:00 uur:  Speurtocht in Dusseldorf  

 
Aansluitend:  Vrije tijd 
 
17:00 uur:  Vertrek per touringcar richting het 

bowlingcentrum  
18:00 uur:  Bowlen inclusief pizzadiner bij Knippi’s Bowling 

Palace 
20:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Velbert  
20:30 uur:  Aankomst bij de accommodatie 
 

Na 22:00 niet meer lopen over de gangen en moet het stil zijn 
in de kamers. 
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Donderdag 25 augustus 
 
08:30 uur:  Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket 

meenemen 
10:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Oberhausen 
10:30 uur:  Klimmen Tree2Tree Oberhausen 
Aansluitend:  Lunchen  
Aansluitend:  Te voet richting CentrO 
13:30 uur:  Bezoek Gasometer  
14:45 uur:  Wandeling naar Sealife 
15:00 uur:  Bezoek SeaLife Oberhausen 
16:15 uur:  Wandeling richting Centro 
Aansluitend:  Vrije tijd in CentrO, dinergeld uitdelen en diner 

op eigen gelegenheid  
18:00 uur:  Verzamelen en te voet richting het zwembad  
18:30 uur:  Zwemmen in Aquapark Oberhausen 
20:30 uur:  Vertrek per touringcar richting accommodatie  
21:00 uur:  Aankomst bij de accommodatie   
     
 
Na 22:00 niet meer lopen over de gangen en moet het stil zijn 
in de kamers. 
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Vrijdag 26 augustus  
 
07:15 uur:  Ontbijt in de accommodatie  

08:15 uur:  Uitchecken en bagage inladen in de touringcar 
08:45 uur:  Vertrek per touringcar richting Bottrop 
09:45 uur:  Aankomst bij Movie Park Germany  
10:00 uur:  Entree Movie Park Germany  
16:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Mijdrecht 
19:00 uur:  Aankomst bij schoollocatie 
 
 

 
 

 
  
 
 
Wat moet je meenemen? 
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In je handbagage, dus in de bus: 

• Een geldig legitimatiebewijs, paspoort of ID-kaart 

• Medicijnen 
• Eten en drinken voor dinsdagmiddag 
• Als je last hebt van wagenziekte denk dan ook aan 

tabletjes.  
 
Wat moet je verder meenemen: 

• Een weekendtas, deze kun je beter in de bus kwijt dan 
een koffer 

• Verzekeringspas 
• Geld/pinpas* (voor souvenirs) 

• Bidon/flesje 
• Kleding voor 4 dagen 
• Regenkleding indien nodig 
• Zwemspullen 
• Goede wandelschoenen 
• Handdoeken voor het douchen, zwemmen 
• Plasticzakken/vuilniszakken voor natte/vuile kleding  
• Toiletspullen 
• Een warme trui of vest (voor in de avond) 
• Eigen kussensloop (als je dit prettig vindt) 

• Mobiele telefoon (staat het noodnummer er in?) 
• Opladers (telefoon, etc.) 
• Medicijnen** 
• Dit boekje! (zodat je weet hoe laat je waar moet zijn) 

 
Het lijkt me verstandig als je extra drinken meeneemt voor de 
dagen. Denk aan flesjes water etc. Energiedrankjes zijn niet 
toegestaan. 
 
Wij verwachten dat de leerlingen het gele boekje meenemen op 
de werkweek en het noodnummer in hun mobiel hebben staan. 
 
 
* Zie volgende bladzijde – opmerking voor ouders 
** Zie volgende bladzijde – opmerking voor ouders  
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* Het is misschien voor uw zoon/dochter makkelijker om enveloppen 

voor elke dag met een beetje geld mee te nemen, dan bijvoorbeeld 
een briefje van 50 euro mee te geven. Bespreek met uw zoon of 

dochter wat het budget is per dag en dat ze moeten uitkomen met 
dat bedrag, verdeeld over de vier dagen. De docenten kunnen niet 

verantwoordelijk zijn voor het geld van uw zoon of dochter. 

** Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen die onder de Opiumwet 

vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag u alleen met een speciale 

verklaring meenemen naar het buitenland. U riskeert strenge 

straffen als u de regels overtreedt. 

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn: 

• Sterke pijnstillers 
• Slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta 

• ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta 

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een 

Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat 

u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaande website: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-
antwoord/wat-moet-ik-doen-als-ik-medicijnen-wil-meenemen-naar-het-

buitenland.html  
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