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Onderwerp: een beetje van je tijd voor een goed doel … 

 

Beste leerling(e) van het VeenLanden College Mijdrecht, 

‘O nee, geen enquête’, denk je waarschijnlijk als je deze e-mail opent. Toch willen we 
heel graag jouw mening weten. Je mening over het onderwijs op school en of je je 
prettig voelt op het VeenLanden College in Mijdrecht. Waarom? Zodat we er alles aan 
kunnen doen om het (nog) beter te doen.  

We zoeken op school naar antwoorden om de kwaliteit van onze school te verbeteren. 
Deze enquête helpt daarbij, want hiermee kunnen we belangrijke punten op het gebied 
van onderwijs en veiligheid meten en vergelijken. De resultaten laten we je natuurlijk 
weten en nog belangrijker: we kunnen actie ondernemen om zaken te verbeteren. Om 
goed te kunnen vergelijken, is het nodig dat we dit elk jaar doen. Zo kunnen we zien op 
welke punten we stappen zetten en waar het toch nog beter kan. 

Daarom willen wij je vriendelijk maar toch dringend vragen mee te werken aan deze 
enquête, ook -en dit is heel belangrijk- als je tevreden bent, want dat wat goed 
is wil je wel behouden, toch? Dus ben je tevreden, laat het weten, anders zou er een 
scheef beeld kunnen ontstaan of we lopen het risico de resultaten niet goed te begrijpen 
en daar heeft niemand iets aan.  

We hopen daarom dat je even de tijd neemt om deze enquête in te vullen en willen je 
alvast heel hartelijk bedanken voor je tijd. 

Met vriendelijke groet, 
VeenLanden College 

 

mevr. drs. A.M.G. Schutte 
conrector onderwijs en leerlingzaken 
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