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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouders en leerlingen van het VeenLanden College  

van de locatie Mijdrecht en Vinkeveen. 

 

 

 

Vinkeveen, 15 november 2022 

 

 

Betreft: winter, lente- en zomerschool; kenmerk 20221114-2171 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw, 

 

Om leerlingen extra vertrouwen te geven en de mogelijkheid te creëren om eventuele 

achterstanden weg te werken, biedt het VLC extra ondersteuning aan in de vorm van een 

winterschool en een lenteschool voor de leerlingen van klas 1 t/m 5. 

 

De winterschool is op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2023. De lenteschool is op 

maandag 25 en dinsdag 26 april 2023. De lessen van de winter- en lenteschool worden 

gegeven op de locatie Mijdrecht van 9:00 uur tot 15:00 uur. 

 

Het doel van de winter- en lenteschool is om de leerlingen extra te ondersteunen bij de 

vakken waar dit nodig is. Door twee dagen volledig te besteden aan één vak kunnen er 

aanzienlijke stappen gemaakt worden, waardoor de leerlingen ook meer zelfvertrouwen 

krijgen. 
 

Per leerjaar worden een aantal vakken aangeboden. Bij de selectie is gekeken in welke 

jaarlagen bij welke vakken extra ondersteuning nodig is. Leerlingen kunnen zich voor 

maximaal één vak per keer inschrijven. Op basis van het aantal inschrijvingen wordt er 

een indeling gemaakt op vak en/of niveau. Bij te weinig aanmeldingen kan het zo zijn dat 

het vak niet aangeboden wordt. De begeleiding wordt verzorgd door de specialisten van 

Moll Academy. Dit zijn geen docenten, maar studenten of personen met veel kennis over 

een bepaald vak. Ook hebben zij ervaring op het gebied van studiebegeleiding. Moll 

Academy zal in samenwerking met de docenten van het VeenLanden College de winter- 

en lenteschool voorbereiden. 

 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de leerlingen zelf aangeven waar zij 

mee geholpen willen worden. We vragen de leerlingen hier van tevoren alvast over 

nadenken en dit duidelijk aan te geven tijdens de winter- en lenteschool. Tijdens deze 

dagen gaan de leerlingen veelal zelf aan de slag en waar ze vastlopen krijgen ze 

ondersteuning om weer verder te kunnen.  

 

Opgeven voor de winterschool kan vanaf 18 januari via Magister. Dit doe je door in te 

loggen op Magister met een laptop of computer (helaas werkt het niet met een mobiel). 

Ga vervolgens naar ‘Activiteiten’ en klik op de ‘Winterschool’. Vink dan het vak aan dat je 

wilt volgen. De inschrijving sluit op 1 februari. Over de inschrijving van de lenteschool 

volgt na de voorjaarsvakantie informatie. 

  

Let op! Opgeven en plaatsing betekent meedoen, dus bespreek dit goed zowel op school 

als thuis! Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. 
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De zomerschool heeft als doel om alsnog je overgangsbewijs te halen en kan alleen 

gevolgd worden op uitnodiging van de docentenvergadering. Deze vergadering acht je  

dan kansrijk, door vijf schooldagen extra inspanningen voor één vak, in het volgend 

leerjaar. 

 

De zomerschool is van 6 juli t/m 12 juli 2023. In deze vijf dagen werk je aan één vak die 

je afsluit met een toets. De toets moet met een voldoende worden afgesloten. 

Let op! De zomerschool valt in de eerste week van de zomervakantie en moet echt vijf 

dagen worden gevolgd. 

 

Wij hopen, door het bieden van deze mogelijkheden, dat veel leerlingen succesvol hun 

schooljaar kunnen afronden. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Teamleiders  

Suzan Ungere r havo & atheneum onderbouw Mijdrecht  

Ton van den Berg  havo & atheneum bovenbouw Mijdrecht  

Marga Hoohenkerk  alle leerjaren Vinkeveen  

Emil Hoogstad  mavo en mavo/havo Mijdrecht 
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