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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en aan de leerlingen  

van de klassen: go2a, go2b, go2c, h2b, h2a, h2c,  

a2a, a2b, m2a, m2b 

 

 

 

 

 

Vinkeveen/Mijdrecht, 20 oktober 2022 

 

 

Betreft: Zaagdag 2e klassen VeenLanden College, Mijdrecht & Vinkeveen;  

 kenmerk 20221020-2133 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

In het kader van de maatschappelijke stage gaan de 2e klasleerlingen vanaf 1 november 

2022 een schooldag op een andere manier aan het werk in zijn/haar leerproces. We gaan 

samen met onze leerlingen, ouderhulp, ervaren vrijwilligers, de Boswachterij van 

Recreatie Midden Nederland een dag zagen en snoeien aan de bermbeplanting op de 

Bosdijk. Elke klas neemt ongeveer 100 – 150 meter zaagwerk voor haar rekening.  

Een overzicht waarop staat wanneer uw zoon/dochter gaat zagen/snoeien, vindt u 

bijgevoegd.  

 

Het VeenLanden College helpt al meer dan 15 jaar lang samen met het Recreatieschap 

Midden Nederland deze elzen/wilgen en populierenrijen te snoeien.  

Om onze woonplekken heen in het landschap, langs de “Zuwes”, “uitwegen”, “zijwegen”, 

fietspaden en andere landelijke, vaak heel oude wegen, staan deze 

landschapskenmerkende bermbeplanting. 

 

Via deze “lesdag op locatie” maken wij aan onze leerlingen duidelijk dat deze beplanting 

veel nut heeft in de natte, veenachtige omgeving en dat het bijhouden en onderhouden 

van deze beplanting niet zomaar vanzelf gaat. Normaal gesproken wordt de beplanting 

machinaal gesnoeid maar via verschillende educatieprojecten geven wij onze 2e klas 

leerlingen een handmatige snoei- en omgevingservaring. 

 

Wij zorgen voor professioneel gereedschap, veiligheidshelmen, werkhandschoenen, 

koffie, thee en warme soep. De leerlingen worden geacht om warme comfortabele 

werkkleding en schoeisel te dragen die tegen een stootje kunnen.  

 

Leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee en worden verder geacht op eigen 

gelegenheid van en naar de werklocatie te gaan. De mentor/coach heeft de 

zaagdag met de leerlingen voorbereid en de exacte werklocatie aangewezen. 

Google Maps doet de rest! Het adres is Bosdijk 5. (= een boerderij die het 

dichtst in de buurt staat). 
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We verzamelen op het parkeerterrein aan de Bosdijk om 09.30 uur. De zaagdag 

begint om 10.00 uur en eindigt om ongeveer 14.00 uur. Bij onwerkbare 

omstandigheden proberen we alle betrokkenen tijdig te informeren. In dát 

geval worden de leerlingen gewoon op school verwacht. 

 

Er is minimaal één begeleider met een auto mét EHBO-uitrusting op de werklocatie voor 

het geval zich iemand blesseert (waar we natuurlijk niet vanuit gaan). Graag wil ik 

benadrukken dat veilig werken met heel serieus gereedschap onze aandacht heeft.  

De zeer ervaren begeleiders i.s.m. onze eigen mensen en meehelpende ouders zien hier 

zeer precies op toe, zij hebben de leiding en verantwoordelijkheid over het werk. 

 

Namens alle begeleiders wens ik alle betrokkenen een heel leerzame en vooral heel leuke 

dag toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Huub Janssen, 

coördinator Maatschappelijke Stage 2e klassen 

 

mailto:info@hetvlc.nl

