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Op de eerste dag in de brugklas maakten
we kennis met elkaar en we moesten onze
laptop installeren. Dat was best makkelijk
want we kregen er een boekje bij.
Ook deden we een speurtocht om het
gebouw te leren kennen.
Cas
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Wat je schooladvies ook is, wij
doen er alles aan om ervoor te
zorgen dat jij op het niveau komt
dat bij je past. Of dat nu in Mijdrecht is
of bij GO op locatie Vinkeveen:
jij vindt je plekje!

Beleef plezier aan het maken van
muziek, beelden, theater, poëzie en
ﬁlm. Onze docenten Beeldende vorming
laten je kennismaken met
veel kunstvormen en soms ook met
kunstenaars.
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Er zijn veel kansen om te kiezen voor
ondernemend onderwijs op het
VeenLanden College.
Zelfs erkende diploma’s behalen behoort
tot de mogelijkheden.

Bij GO speelt je eigen keuze een grote
rol. Je werkt aan je eigen leerdoelen
met een digitaal lespakket. Belangrijk
zijn de wekelijkse gesprekken met jouw
coach.

MAVO | HAVO | ATHENEUM

ONDERNEMEND ONDERWĲS
ONDERWĲS
TALENTONTWIKKELING
TALENTONTWIKKELING

Ik moet ongeveer 20 tot 25 minuten
ﬁetsen. Dat is dus best lang, maar dat heb
ik allemaal over voor deze school. Als het
heel hard regent brengt mijn moeder of vader
me wel, behalve als dat niet kan natuurlijk.
Jaël
HA1A
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SPORTKLAS
TALENTONTWIKKELING
Heb je een passie voor sport? Dan kun
je in de brugklas al kiezen voor de
Sportklas. Geschikt voor leerlingen die
met plezier voor het team gaan en
willen werken aan hun sportieve
vaardigheden.

KUNSTKLAS
TALENTONTWIKKELING

GEPERSONALISEERD
ONDERWĲS

24
24

MAKEX | MAKERSPACE
TALENTONTWIKKELING
Op het VeenLanden College bieden wij
leerlingen met een technische interesse
veel mogelijkheden.
Begin in de brugklas met MakeX of kies in
mavo 3 voor Innovatie & Design.

Van de rector
De overstap van de basisschool naar de brugklas is niet
niks. Maar maak je niet teveel zorgen. Op het VeenLanden
College doen we er veel aan om je een fijne schooltijd te
bezorgen. Hoe doen we dat?
Vanaf de brugklas ga je met het programma Leefstijl
werken. Samen met klasgenoten onderneem je activiteiten en
doe je opdrachten waardoor jij en al je klasgenoten leren om
goed met elkaar om te gaan. Daarbij is het ook belangrijk dat
je leert hoe je een conflict op kunt lossen. Dat draagt bij aan
de veilige en goede sfeer op school. Het zorgt ervoor dat je
een prettige schooltijd tegemoet gaat, veel vrienden maakt en
dat je je energie kunt gebruiken om kennis op te doen.
Dat komt goed uit, want bij ons op school kun je heel veel
leren. Op het VeenLanden College kun je onderwijs volgen op
mavo-, havo- en atheneumniveau.
Maak jij graag je eigen keuzes, ben je zelfstandig en creatief
én doe je je werk het liefst met behulp van een laptop? Dan
kun je denken aan GO (gepersonaliseerd onderwijs) op onze
locatie in Vinkeveen.
Daarnaast vind je bij ons altijd wel een extra activiteit die
precies bij jou past en waar je vaardigheden opdoet die je
goed voorbereiden op jouw toekomst.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan sport, kunst, ondernemerschap
of techniek.
Je merkt dat ik trots ben op onze school. We hebben dan
ook jaar na jaar mooie eindexamenresultaten.
Vorig schooljaar was er met 100 % geslaagden op het
atheneum, 97 % op de havo, 99 % op de mavo in Mijdrecht en
100 % geslaagden op de mavo in Vinkeveen, alle reden voor
een feestje.
Dit boekje biedt je een kijkje in (bijna) alles wat er zoal op
onze school gebeurt. Veel leesplezier en we maken binnenkort graag kennis met je om je nog verder wegwijs te maken.

drs. Henk Ligthart
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“We spreken vaak
af om samen naar
school ﬁetsen.”

“Het huiswerk is goed te
doen, heb nog niet gehad
dat ik het niet afkreeg.”

“Je tas kan zwaar zijn,
maar daar ben je na
twee weken aan
gewend.”

Over de
brugklas...
4

“Het was handig om al
voor de zomervakantie
kennis te maken met
de mentor en de
nieuwe klas.”

Atheneum, havo of mavo:
wat ga jij doen?
“De weg in school weet
je wel na een week en
anders kun je het
altijd vragen of op de
bordjes letten.”

Dat hangt om te beginnen af van het schooladvies. Maar wil je
toch meer of blijkt juist dat je te veel druk voelt? Dan denken we
op het VeenLanden College graag met je mee.

Het schooladvies
Op het VeenLanden College plaatsen we de leerlingen op basis
van het advies van de basisschool. Als het kan, delen we je in bij
je vriend of vriendin. Als dat niet kan hoef je je echt geen zorgen
te maken: in jouw klas vind je snel nieuwe vrienden.
Wat betreft je advies, onthoud: er zijn heel veel mogelijkheden en
er doen zich nog heel veel kansen voor op je weg naar een
diploma.
We gaan er samen met jou voor zorgen dat je alle kansen benut,
dat je de weg kiest die bij jou past en dat je hoe dan ook een
prettige schooltijd hebt.

“Ik kreeg in het begin
wel een beetje spierpijn van het ﬁetsen.
Maar na een paar
dagen was dat over.”

Loopbaanoriëntatie & begeleiding (LOB)
Op school krijg je ondersteuning bij de keuzes die je gedurende
je tijd op de middelbare school moet maken.
Samen met jou gaan we op zoek naar jouw kwaliteiten, wat je
interessant vindt en verkennen we alle mogelijkheden die er zijn
op weg naar het einddoel dat jij bepaalt. Of het nu gaat om je
vakkenpakket of je keuze voor middelbaar en hoger
beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, op school
helpen we je om voor jou de beste weg uit te stippelen. Die hulp
vinden we belangrijk, omdat er veel wegen zijn die je kunt kiezen.
Het komt erop aan jouw weg te vinden.

Keuzeprogramma’s

“Ik had verkoudheidsklachten en daarom
moest ik online de
lessen volgen.
Dat ging
heel goed.”

Naast mavo, havo of atheneum, is er veel te beleven bij ons op
school en veel te kiezen. Sportklas, Kunstklas, meedoen aan de
musical, MakeX of ondernemend onderwijs: op het
VeenLanden College kun je aan de slag met jouw talent.
Je leest het allemaal in dit magazine.
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Oh oh corona...
Voor onze leerlingen is het een onrustige tijd. Vanwege het
coronavirus (COVID-19) konden zij afgelopen schooljaar lange tijd
niet naar school. Toen het de laatste weken van het schooljaar wel
weer kon, was dat maar met halve klassen in verband met de
anderhalve meter die toen ook op middelbare scholen van kracht
was. Op dit moment draaien we weer normale lessen op school,
maar er blijft veel onzeker. Elke dag zijn er vragen: gaan geplande
excursies door of welke leerlingen doen vanaf thuis mee, omdat ze
verkouden zijn? Ook de docenten hebben een lastige taak, want
hoe houd je zicht op alle leerlingen en voorkom je dat een leerling
achterstand oploopt?
Het is wel gebleken dat onze leerlingen zich snel aanpassen aan
alle situaties die zich hebben voorgedaan.
Op het VeenLanden College laten we ons niet zo makkelijk uit het
veld slaan. Boyd van locatie Vinkeveen en Anne van locatie
Mijdrecht vertellen over de tijd van de “lockdown”.
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Boyd | klas 2:
Ik vond het thuisonderwijs eigenlijk best wel oké. In het begin was het
wel even wennen, maar omdat we al gewend zijn aan werken met de
laptop en het systeem van GO, ging het best wel gemakkelijk. In gesprekken met mijn coach Claudia keken we samen naar de toetsen
die eraan kwamen. We zorgden er samen voor dat ik bij bleef met
mijn werkdoelen. Maar het is niet leuk dat je je vrienden niet meer ziet
en je mist de gezelligheid op school. Ook vakken als
lichamelijke opvoeding en techniek zijn leuker op school.

Anne | klas 1:
Toen wij plotseling niet meer naar school konden was dat eerst een
raar gevoel. Je vrienden niet meer zien en het gezellige op school
missen. Toen we al een tijdje online les kregen ging het beter, al bleef
het raar elkaar niet in het echt te zien.
In het begin van de online lessen konden we elkaar soms niet goed
verstaan of iemand had geen goede wiﬁ, maar later gebeurde dat
niet zo vaak meer. We werden er allemaal handiger in.

Op de zolderkamer, de
bank en aan de eettafel,
met zo nu en dan wat
viervoetig gezelschap
erbij: zo zagen we elkaar
tijdens de quarantaine.
Best gezellig, vind je ook
niet?

Ook de docenten brachten veel meer tijd thuis door. Ze
gaven les, gaven soms leerlingen extra uitleg, voerden
gesprekken met collega’s en ouders, en namen deel aan
een vergadering. En dat allemaal vanaf hun werkplek thuis.
De docenten hadden veel zorg over hun examenleerlingen,
maar de leerlingen stelden ze niet teleur. Bijna alle
leerlingen haalden met vlag en wimpel de eindstreep.

Na de lockdown kregen de leerlingen tot aan de zomervakantie weer les op school. Elke les was maar de helft van
de klas op school en de andere helft was er online bij.
Vrienden en vriendinnen liepen elkaar daardoor mis.
Coach Roos bedacht daarom het postvak. Leerlingen
konden briefjes voor elkaar achterlaten. Dat bleek een ﬁjne
oplossing te zijn.

7

Heb je jezelf weleens afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien als er
nooit meer iets nieuws werd gemaakt, iets wat er eerder niet was?
Als je in een kamer om je heen kijkt, dan is alles wat je daar ziet ooit
door iemand bedacht en gemaakt, zelfs de kamer en het gebouw
waarin je je nu bevindt.
Had de mens geen verbeeldingskracht gehad, dan hadden ze waarschijnlijk niet zo lang geleefd. Om te overleven heb je verbeeldingskracht
nodig. Maar ook was er geen kunst geweest, zoals beeldende kunst,
muziek, poëzie, ﬁlm, dans en theater. Alles wat de wereld een beetje
mooier maakt en kleur geeft, zou er zonder verbeeldingskracht niet zijn.
Heb jij verbeeldingskracht, ben je creatief, wil je daar graag mee aan de
slag gaan? Dan kun je bij ons kiezen voor de Kunstklas.
Bij de Kunstklas word je aangemoedigd je verbeeldingskracht te
gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken en te ontwerpen.
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Als je leert om buiten de gebaande paden te denken en op
je eigen originele manier vorm te geven aan je werk, dan
ontwikkel je je tot een echte kunstenaar.
Soms lukt het niet om te maken wat je bedacht hebt. Dat
geeft niets, een tegenslag hoort erbij, daar leer je van en
dat verbetert je vaardigheden.
Niet alleen maak je je eigen kunst, maar we gaan
ook buiten school op bezoek bij andere
interessante kunstenaars, een atelier,
podium of museum .
In de Kunstklas komen veel verschillende
kunstvormen aan bod. We gaan
bijvoorbeeld een animatie maken
voor de website van de school..
Verder heb je ze vast weleens gezien
in een museum: een beeldhouwwerk
van een hoofd op een sokkel. Dat is
vaak van een belangrijk persoon.
En dat ben jij ook!

Daarom boetseer jij je eigen hoofd van klei en die zetten
we ook op een sokkel. Ook gaan we een levend
standbeeld maken; misschien heb je die weleens gezien in
een drukke winkelstraat? Vaak maken ze grappen met de
voorbijgangers. Er is van alles te beleven in de Kunstklas.
Aan het eind van het schooljaar gaan we samen met de
Kunstklas van de andere locatie een
mooie presentatie maken.
Het eerste jaar starten we met het
thema: Wie ben jij, wie ben ik?
Ga jij de uitdaging aan?

9

-

Je wordt het
door het te zijn ...
Ondernemende, creatieve leerlingen helpen om hun
vaardigheden te ontwikkelen en in de praktijk te brengen:
dat is één van de uitdagingen van ondernemend onderwijs.
In alle lagen binnen het VeenLanden College zijn er
voorbeelden te vinden van ondernemend, creatief en
stimulerend onderwijs, soms vakoverstijgend.

Leerlingen van de mavo kunnen, als ze daarvoor kiezen, een
persoonlijke route volgen die leidt naar het behalen van mbo
deelcertiﬁcaten, zoals voorraadbeheer en bedrijfsadministratie.
In de brugklas vast kiezen voor het Entreprenasium is dan een goed
begin. Want daar kun je op een speelse manier vast je
ondernemingsvaardigheden ontwikkelen.

Vecon Business School

Dit schooljaar...

Als Vecon Business School bieden we leerlingen op mavo, havo en
atheneum de kans om een diploma ‘Basiskennis Ondernemerschap’ (vergelijkbaar met het vroegere middenstandsdiploma) te
behalen.
Havo- en atheneumleerlingen kunnen ook drie deelcertiﬁcaten in de
wacht slepen: bedrijfsadministratie, kostencalculatie en ﬁnanciering.
Met alle drie de certiﬁcaten heeft de leerling een Praktijkdiploma
Boekhouden op zak.
Een mooi resultaat dat de vrijwillige investering van extra
tijd en inzet waard is.

Ondanks deze bijzondere tijd en uitgevallen examens, zijn er toch
twee leerlingen die afgelopen schooljaar het Praktijkdiploma
Boekhouden hebben behaald en nog eens 20 leerlingen die met
deelcertiﬁcaten en diploma’s naar huis gingen.
Ook dit schooljaar zijn we nog niet terug naar het normaal. De eerste
prioriteit van de docenten economie voor onze examenleerlingen, is
dan ook dat zij het mavo-, havo- of atheneumdiploma behalen.
Toch hebben zich alweer vele leerlingen aangemeld voor de extra
certiﬁcaten. Dat bevestigt maar weer dat ondernemende leerlingen
zich niet zo gauw uit het veld laten slaan.
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Entreprenasium
Als je ondernemend bent en je ervan droomt om later een eigen
bedrijf te beginnen, dan kun je op het VeenLanden College in de
brugklas al vaardigheden leren die je daarbij zullen helpen.
Zowel op locatie Mijdrecht als op locatie Vinkeveen zijn er
leerlingen die voor het Entreprenasium kiezen.
Wat is er allemaal voor nodig om een eigen bedrijf te starten? Je
gaat bijvoorbeeld een eigen logo ontwerpen voor je eigen bedrijf,
een folder en een website maken: alles waarmee je jouw bedrijf
goed voor de dag kunt laten komen. Kijken bij de concurrent kan
ook: dan gaan we met alle Entreprenasium leerlingen op
bedrijfsbezoek. De leerlingen van het Entreprenasium hebben
afgelopen jaar als echte ondernemers tosti’s verkocht tijdens de
pauze.

Kees | Mijdrecht:
“Het Entreprenasium leek me wel
handig voor later. Mijn vader heeft
ook een eigen bedrijf en hij zei
tegen mij: dan kun je het ook eens
proberen. We hebben geld verdiend door tosti’s te bakken. De
opbrengst ging naar ‘Kinderen in
nood’. Ik wil in ieder geval goed
leren onderhandelen.”

Kinderen in nood
De opbrengst van de tosti-verkoop was €502,00 en ging geheel
naar Stichting Kinderen in Nood. Deze stichting houdt zich bezig
met het werven van fondsen en het inzamelen van hulpgoederen
voor kinderen in noodsituaties. De focus ligt hierbij op het oosten
van Europa. Zowel de voorzitter Jurjen Hagen als de secretaris
Anjo van ’t Hof van de Bussumse stichting Kinderen in Nood,
kwamen naar school om de waardecheque voor de stichting in
ontvangst te nemen. Zij gaven een boeiende presentatie van hun
werkzaamheden en na aﬂoop mochten de leerlingen het project
kiezen waaraan hun geld zal worden besteed. Ze kozen voor
speelgoed en boeken voor het kinderkankercentrum in Calarasi
in Roemenië.
Als dank kregen de leerlingen nog een mooie pen, een nieuwsbrief, een blocnote en een speldje waarmee ze oﬃcieel erelid
werden van de Stichting Kinderen in Nood.
Kees was zeer in zijn nopjes met dit speldje; hij keek ernaar uit
om het thuis te kunnen laten zien.
Tot slot werd er geproost op dit mooie resultaat met een mocktail
van Jip-en-Janneke-champagne met lekkere blauwe bessen.
Hiervoor had docent Dayla Koning gezorgd en zo werd deze
bijzondere dag feestelijk afgesloten.
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Kiss2Survive:

reanimatie zonder aarzeling...
Eén van de bedrijven die opviel afgelopen schooljaar
was Kiss2Survive: “Met ons bedrijf Kiss2Survive willen
we ervoor zorgen dat meer reanimaties in Nederland
succesvol verlopen”, vertelt Luka.
Een eigen bedrijf oprichten en doelgericht werken aan
succes: dat is de kern van het realistische en uitdagende
programma Junior Company van Jong Ondernemen.
Leerlingen werken in een team en zetten zich een heel
schooljaar in voor hun bedrijf. Ze schrijven een
ondernemingsplan, regelen inkoop en verkoop, geven
aandelen uit, zoeken investeerders en doen de
boekhouding. In atheneum 5 bij het vak bedrijfseconomie
en ondernemerschap, is dit project Junior Company een
uitdaging voor alle leerlingen.
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Janita, Fleur, Lisa en Luka zijn de drijvende krachten
achter Kiss2Survive. Hoe zijn jullie op het idee
gekomen?
Fleur: “Mijn vader rijdt op een ambulance, is
vrijwilliger bij de brandweer en hij heeft een eigen
bedrijf, Hij verzorgt met dit bedrijf trainingen voor
acute medische hulpverlening. Daardoor weet ik hoe
belangrijk het is om direct te starten met
reanimeren.”

Wat biedt Kiss2Survice?
Het team van Kiss2Survive heeft een pocket-reanimatiekit
ontwikkeld. “Ons product is een tasje met een masker dat je
in de mond van het slachtoﬀer plaatst voordat je gaat reanimeren. Veel mensen vinden mond-op-mondbeademing
namelijk onhygiënisch. Het tasje bevat ook nog plastic handschoenen en twee pleisters.“
Fleur kent door haar vader veel feiten.
“Er zijn zo’n 35 animaties per dag in Nederland en daarvan
zijn er 25 % succesvol. Hiermee zijn we al koploper, maar
toch zou het leuk zijn als we de 50 %
zouden halen. Dat kan als er sneller
wordt ingegrepen.”

Op wie richten jullie je?
Janita: “Op het VeenLanden College
krijgen leerlingen een reanimatie
cursus in de derde klas. Er zijn
misschien wel meer scholen die
lessen reanimatie geven, dat zou een
goede markt zijn. Want als je je geen zorgen over de hygiëne
hoeft te maken, dan kun je sneller in actie te komen.”
Ze vonden een producent voor hun product en een bedrijf
dat het op de markt wilde brengen. Dat gaat dus de goede
kant op. Toch denken ze niet dat ze hun bedrijf na atheneum
5 nog zo intensief als nu zullen voortzetten. In atheneum 6
moet het diploma worden gehaald en dat is dan even veel
belangrijker.

De Boodschappenlijn was landelijk ﬁnalist van de Junior
Company afgelopen jaar. Dat was op zich al een hele prestatie.
Helaas wonnen ze geen prijs, maar op school waren ze heel trots
op ze. Celesthe en Noah deden tegen een vergoeding
boodschappen voor bewoners in de gemeente. Met de opbrengst
kochten ze een Robocat voor de demente bewoners van
Zonnehuis Majella. Bewoners mogen namelijk geen huisdier meer
houden en missen hun trouwe viervoeter. Het doel werd snel
gehaald en de bewoners waren dolgelukkig met hun kat.
Tijdens de corona-lockdown verandert hun bedrijf van koers: ze
doen de boodschappen gratis voor kwetsbare mensen, die in
quarantaine zitten.

Webinar
Voor Jong Ondernemen gaf Noah samen met haar docent
Jeroen Vis een webinair voor andere geïnteresseerde docenten
uit Nederland.
Noah: ”Je eigen bedrijf kost veel tijd, want naast die drie lesuren
ben je er volop mee bezig. Van het maken van een bedrijfsplan
heb ik het meeste geleerd, want ik ben niet goed in wiskunde.”
Publiciteit zoeken ging Noah beter af. Van het AD tot aan de
plaatselijke radio-omroep: ze vertelde haar verhaal met verve.
Jeroen: “We kiezen op het VeenLanden College voor een intensief
programma waar leerlingen gedurende acht weken drie lesuren
besteden aan het project Junior Company.” Hij stelt docenten in
het webinair gerust: het ondernemersrisico is afgedekt door Jong
Ondernemen; leerlingen kunnen dit volledig veilig doen. Toch liet
Noah even merken dat ze als ondernemer de volledige verantwoordelijkheid neemt: “Uiteraard mag je fouten maken, maar het
is je eigen bedrijf, dus je moet ze ook weer zelf oplossen.”
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Samen met je
vaste coach...
want groeien doe je niet alleen.
Als je iets heel makkelijk vindt, is het ﬁjn om door te
werken totdat het wél uitdagend wordt. Zo kun je er
extra goed in worden. En als je iets leuk vindt, dan sta je
gewoon te trappelen om er verder mee te gaan, toch?
Of je kunt net even wat meer tijd besteden aan iets wat
je veel moeite kost, net zolang totdat je het wel snapt.
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Zou dat niet ﬁjn zijn? Denk je nu eens in wat dat
betekent: naar een school gaan, waar oog is voor wat
jou uniek maakt, wat jij goed kunt en waar ruimte is om
iets anders te doen dan je klasgenoten, omdat jij dat
nodig hebt. Daar krijg je energie van. Daarom ben je bij
GO niet meer te stoppen.

Bij GO kies je veel zelf: je doelen, hoe je leert, waar je dat
doet en met wie je samenwerkt.
Je hoeft al die keuzes niet alleen te maken: je persoonlijke
coach helpt je daarbij. Samen bepaal je welke vakken je op
mavo-, havo- of atheneumniveau doet.
Bij jullie wekelijkse gesprek bespreken jullie de afgelopen
week en je planning voor de volgende week. Jij bent
natuurlijk zelf de voorzitter van deze vergadering. Je zult
zien dat je coach je steeds minder hoeft te adviseren,
omdat je het al heel snel zelf kunt.
Van eigen verantwoordelijkheid word je sterk en krijg je veel
zelfvertrouwen. Daar ga je voor, toch?

Vrijheid, hoe zit dat?

Je werkt met je eigen laptop in een digitale omgeving.
Daar vind je al het lesmateriaal dat je nodig hebt. Dus geen
gesjouw met boeken! Dan zijn er op een dag lezingen
waarin uitleg wordt gegeven. Sommige vakken doe je met
leerlingen die hetzelfde niveau hebben. De lessen waar
een vaklokaal voor nodig is, zoals lichamelijke opvoeding,
muziek, techniek en beeldende vorming, volg je met je klas.

Kleuren
Elk niveau heeft een kleur: mavo is rood, mavo/havo is wit
en havo/atheneum is blauw. Je kunt bijvoorbeeld vakken
op wit volgen, maar wiskunde op rood omdat je dat lastig
vindt. Pas aan het einde van klas 2 beslissen we voor welk
diploma je het beste kunt gaan.

Je krijgt veel vrijheid om je dag en je werk zelf in te delen.
Daardoor heb je ook de kans om vaardigheden op te doen,
waar je de rest van je leven iets aan hebt, zoals overleggen,
samenwerken en plannen. Je leert ook om stilte op te
zoeken als je dat nodig hebt voor een opdracht. Dat kan
best lastig zijn, vooral als het nu net zo gezellig is met de
andere leerlingen in de werkruimte.
Je leert al snel bij GO dat je alleen vrijheid kunt krijgen, als je
ook sterk genoeg bent om verantwoordelijkheid te nemen.
De bel speelt geen grote rol op locatie Vinkeveen: er gaat er
alleen één aan het begin van de dag en aan het begin en
het einde van de pauzes. Ook dat hoort een beetje bij
vrijheid.

De schooldag
Iedere dag start je samen met je ‘basegroup’. Daar wordt
onder meer het wereldnieuws van die dag besproken en
plan je waaraan jij die dag gaat werken in de workshop.
Altijd handig om het vak te kiezen van de docent die bij de
workshop staat die dag; voor als je extra hulp nodig hebt.
Bij de workshop zit je in de werkruimte of de workshoplokalen. Jij kiest!
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‘Serious business…’
Eindelijk op de muren kladden van je (oude) school in Vinkeveen
zonder daarvoor na te hoeven blijven: die droom kwam uit voor
Cheyenne, het gezicht achter Kattentong.
Als je een muurschildering wilt, gemaakt door iemand die met je
meedenkt, die je aanvoelt en bovendien kan schilderen, dan
moet je bij Kattentong zijn. Dat Cheyenne ook nog een oudleerling is, daar zijn we hier op school best een beetje trots op.
Voor Cheyenne was het heel gek om haar verkooppraatje te
moeten houden, zittende tegenover haar oude wiskunde-

Meestal maakt ze haar muurschilderingen voor particulieren. Ze
verandert dan een baby- of kinderkamer in een sprookje. Nu moest ze
een oﬀerte maken voor een organisatie. Dat was toch wel anders….
“Dat zakelijke zit niet zo in me, het zit in mijn allergie”, lacht ze, “maar de
opdracht was ontzettend leuk.”
Ze begreep al snel dat het onderwijs en de werkwijzen op school sterk
waren veranderd en dat de beschikbare werkruimte daarop aangepast
moest worden. “Ik ging aan de slag met de wensen van de leerlingen en
de informatie die Marga me gaf over het gebruik van het lokaal. Ook gaf
Marga me een aantal sleutelwoorden, zoals zelfstandigheid, leren,
overleg, denken, laptop en rust. Zelfs de toekomstige leerlingen zijn op
de open avond benaderd voor adviezen. Aan inspiratie had ik dus geen
gebrek.”

docente Marga Hoohenkerk:
“Ik was altijd hartstikke vervelend bij haar. Ze kan dan zo
over haar brilletje kijken…. Ik was kei-zenuwachtig, ging
een beetje terug in de tijd.”
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Kattentong
Cheyenne zit al maanden vooruit helemaal volgeboekt. Gelukkig konden
we een plekje in haar drukke agenda bemachtigen.
Ze vertelt enthousiast hoe haar bedrijf is ontstaan. Nadat ze haar mavodiploma haalde op locatie Vinkeveen, ging ze naar de opleiding
Restauratie en Decoratie aan Nimeto. Als de opleiding nog bestond in
deze vorm zou ze het zo nog een keer doen, vertelt ze. Ze heeft ervan
genoten.
Na school werkte ze bij verschillende scheepswerven, waar ze boten en
schepen bouwde en schilderde. Er bleek daar uiteindelijk geen carrière
in te zitten voor Cheyenne en ze kwam thuis te zitten. Hier pakte ze haar
hobby weer op: kunstschilderen. Dat bleek een gouden zet.

Herinneringen
Op locatie Vinkeveen zijn er nog veel docenten die zich haar kunnen
herinneren. Ook haar liefde voor tekenen is niet onopgemerkt gebleven.
Je hebt van je hobby je beroep gemaakt?
“Dat wel, alleen heb ik nu geen hobby meer”, grapt ze. Maar daar heeft
ze iets op gevonden. Naast haar werk maakt ze nu aquarellen van de
avonturen van haar rode kater. “Ik kreeg al snel vragen of ik de
huisdieren van anderen ook wilde vastleggen. Maar nee, dit wil ik
helemaal voor mezelf houden”, zegt ze beslist.
Je tijd hier op school, heb je daar zelf nog herinneringen aan? “Het was
geen gemakkelijke tijd voor mij persoonlijk, maar Schutte was altijd heel
open en duidelijk tegen me. Aan haar heb ik veel gehad. En Kopa, mijn
mentor en leraar Engels. Hij begreep me goed en als half Engelse hoefde ik geen zinloze oefeningen te doen tijdens zijn lessen. Ik was er heel
blij mee dat hij dat goed vond.”

Aan de slag
Afgelopen zomervakantie ging ze aan het werk in het lokaal aan de
hand van het goedgekeurde ontwerp. Van het hele proces maakte ze
foto’s: het bleek een enorme klus. “Dat is wel even anders dan een
piepklein babykamertje hoor.” De hittegolf zorgde voor lastige
werkomstandigheden, maar het resultaat is geweldig.
Cheyenne gebruikte een citaat van Albert Einstein voor haar
muurschildering: ”Verbeelding is belangrijker dan kennis”.
Zelf maakt ze dat elke dag waar, maar onderschat toch de kennis niet
die bij haar werk komt kijken. Misschien zou het moeten zijn:
“Kennis komt vanzelf wanneer de verbeelding sterk genoeg is.”
Ben je nieuwsgierig hoe het lokaal er nu uitziet? Kom dan naar onze
open avond in Vinkeveen op dinsdag 26 januari 2021.
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HAIRSPRAY

2016
HAIRSPRAY

Het maakt niet uit hoe oud je bent: iedereen mag auditie
doen voor een rol in de jaarlijkse musical.
Er doen leerlingen mee uit de brugklas tot aan atheneum 6.
Iedere vrijdagmiddag en een enkele keer op zaterdag
wordt er geoefend. Regie, dans, muziek, zang, decor,
schmink, kostuums, jacht op rekwisieten, licht en geluid: de
betrokkenheid in het team is groot.

2014

WE WILL ROCK YOU

2021
18

2019

LEGALLY BLOND
Docent Tamara Scheers: “Samen werken we
toe naar een prachtige musical die elk jaar
drie keer wordt opgevoerd. Aan het eind zijn
we zo hecht, dat we elkaar na aﬂoop missen.”
Helaas kon de uitvoering in verband met de
pandemie niet doorgaan afgelopen jaar,
maar de repetities voor 2021 zijn alweer
in volle gang. Belle, het Beest en de rest
staan te trappelen.

2018
DE KLEINE ZEEMEERMIN

2015
2017

TARZAN
SHREK
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SAMENWERKEN DOE JE IN DE

SPORTKLAS
BEN JIJ TE
STOPPEN?
kennismaken met veel sporten

Ben je sportief? Een doorzetter? Een teamspeler?
Of wil je dat juist worden? Dan zit je helemaal
goed in de sportklas. Want of je nu op de mavo,
havo of het atheneum zit; de sportklas is voor
alle leerlingen die willen leren en dezelfde passie
delen: sport!
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Je wordt pas goed in sport, als je er plezier in
hebt en goed kunt samenwerken. Plezier
staat bij alles wat we doen voorop.
Je sportieve vaardigheden gaan met grote
sprongen vooruit door alle sporten en
activiteiten waarmee je kennis gaat maken.

Je hoeft niet bij de sportklas te horen om bij ons veel aan sport te
kunnen doen. Er zijn sportdagen voor alle klassen, sportieve
excursies voor alle leerlingen en we doen mee aan landelijke
schoolwedstrijden zoals hockey en een scholierenveldloop.
Ook zonder twee of drie jaar sportklas, kun je bij ons voor het
examenvak LO2 op de mavo en voor BSM op havo en atheneum
kiezen.
Wij zien je graag bij onze sportklas!

Als je in de sportklas zit, sport je niet twee, maar drie klokuren
per week. De sportklas duurt drie jaar. Als mavoleerling kun je na
twee jaar doorgaan voor het LO2-diploma. Hiermee kun je
bijvoorbeeld naar de mbo-opleiding Sport en Bewegen. Zit je op
het atheneum of de havo, dan kun je in klas 4 door voor het
diploma Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Daarmee maak
je goede kans op toelating bij de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding (ALO).

De spannendste excursie
voor de sportklas is de
excursie naar een groot
klimcentrum.
Docent Emil Hoogstad is een
geoefend klimmer en hij
brengt zijn enthousiasme
graag over op
de leerlingen.

Sportieve basisvaardigheden zoals looptraining en balcontrole
zijn niet alleen goed voor je sportprestaties. Uit onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat je daarmee ook beter
wordt in problemen oplossen, plannen, evalueren en reﬂecteren.
Je maakt kennis met allerlei verschillende sporten. Je krijgt les
van één van onze docenten op school, er komen experts clinics
geven of we bezoeken een expert buiten de deur. Denk hierbij
aan rugby, boksen, tennis, lacrosse of judo.
In het eerste jaar is er een excursie naar een groot klimcentrum.
Als je bij de aanmelding aangeeft dat je naar de sportklas wilt,
dan krijg je een uitnodiging voor de testmiddag. We zijn niet
alleen op zoek naar de allerbeste sporters: we willen vooral
enthousiaste en leergierige leerlingen, die hard willen
werken en goed kunnen of willen leren samenwerken.
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Docent beeldende vorming,
jeroen Fransen vertelt...

Afgelopen schooljaar ging ik met de leerlingen van havo 3 aan de
slag met verdiepingslessen over het werk van hedendaagse
kunstenaars. Wat maken ze en waarom maken ze wat ze
maken? Tijdens de les introduceerde ik de hedendaagse
multidisciplinaire Duitse kunstenaar Erwin Wurm.
Deze kunstenaar maakt installaties, objecten en performances al
dan niet vastgelegd door fotograﬁe.
Wurm geeft een aantal spelregels om thuis een eigen “1 minuut
sculptuur” te maken met alledaagse voorwerpen, die je 1 minuut in
een positie gebruikt en dan fotografeert. Grappige resultaten geeft
dat vaak; sommige mensen zullen het onzin vinden maar onderschat de kracht van dit spelletje niet.
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De foto’s die je hier ziet zijn het resultaat van dit project:
One minute Sculpture.
Rubing is een leerling in mijn klas die graag naar de
kunstacademie wil in Londen. Zij is één van de grootste talenten
die ik ooit in de klas had. Zij is thuis aan de slag gegaan met een
mondkapje, pennen en post it’s.
Er was, toen zij deze fotoserie maakte, helemaal niets bekend over
het Coronavirus!
Nu wordt er wel beweerd dat kunstenaars met hun werk
zichtbaar maken wat onder het oppervlak van ons bestaan
borrelt, kolkt en stroomt. Beelden zeggen in ieder geval vaak meer
dan duizend woorden kunnen doen.

Anti-pestcoördinator Eline van Kooperen
luistert aandachtig, terwijl Louise uit
atheneum 6 de schrijver Mano Bouzamour
interviewt.

In de Week tegen Pesten 2020 was er voor alle leerlingen een
interessant programma.
Het jongerenwerk van De Ronde Venen organiseerde een
workshop voor de onderbouw over cybercriminaliteit.
Het doel is leerlingen te leren hoe zij zich online respectvol en
veilig kunnen gedragen, want de gevolgen van pesten online zijn
ongekend groot voor het slachtoﬀer.
De bovenbouw kreeg een lezing van de populaire schrijver Mano
Bouzamour, die opgroeide in een gastarbeidersgezin in de
Amsterdamse wijk De Pijp. Zijn beide ouders komen uit Marokko.
Toen hij tweeëntwintig jaar oud was, schreef hij
De belofte van Pisa (2013). In deze autobiograﬁsch getinte
roman, waarin het ook geregeld gaat over klassieke muziek en
het Concertgebouw, probeert een Marokkaanse jongen zich te
ontworstelen aan het milieu waarin hij is opgegroeid.
Mano vertelde de leerlingen hoe hij te maken heeft gehad met
uitsluiting, vooroordelen, discriminatie en het anders zijn dan zijn
klasgenoten op zijn school in Amsterdam-Zuid.

Quincy Denzel Sedney

Mano Bouzamour

Ook oud-leerling Quincy Denzel Sedney gaf een workshop met
als thema ‘zelfbeeld’. Door een inleiding te geven en leerlingen
daarna op te laten schrijven wat ze dachten als ze hem zagen en
hoorden, ging hij daarover met ze in gesprek. Termen als
‘enthousiast’, ‘vrolijk’, maar ook ‘gay’ kwamen voorbij.
De aanvankelijk ongemakkelijke sfeer kreeg een mooie wending
toen er een dialoog ontstond tussen de leerlingen en Quincy. De
ontwapende openheid van Quincy speelde daarbij een grote rol.
Al met al was het een geslaagde week met een programma om
nog eens bij stil te staan.
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Droom, maak en leer!
Het is belangrijk dat je allerlei vaardigheden meekrijgt die horen
bij deze tijd: van oplossingsgericht denken tot ondernemen en
samenwerken. Ook technische en creatieve vaardigheden zijn
daar een onderdeel van. Op het VeenLanden College krijg je
techniek in de brugklas. Maar is dit voor jou niet genoeg, werk je
graag eigen ideeën uit, dan kun je ook nog kiezen voor MakeX.
Door iets te bedenken en het te maken leer je niet alleen
problemen oplossen, het vergroot ook je inzicht in de wereld.
Sinds dit schooljaar kun je op locatie Vinkeveen ook in de
bovenbouw aan techniek werken: in mavo 3 kun je kiezen voor
het vak Innovatie & Design.
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Techniek

Innovatie & Design

Bij de technieklessen ga je behalve ambachtelijke vaardigheden,
ook computergestuurde basisvaardigheden leren, zoals
programmeren, 3D-tekenen en Microbit. Als je dan bijvoorbeeld
een grijparm wil maken, dan ben je in staat om een
onderdeel daarvan te tekenen met 3D. Ook kun je de grijparm
dan programmeren met Microbit, zodat hij kan bewegen.

Als leerlingen verder willen in de techniek dan kunnen ze in
mavo 3 op het VeenLanden College Vinkeveen, kiezen voor het
vak Innovatie & Design. Bij dit vak leggen we verbindingen met
de beroepspraktijk en technische bedrijven uit de omgeving.
Opdrachten worden gedaan in samenwerking met deze
bedrijven. Zo krijgt de opdracht meer gewicht en kun je vragen
stellen aan echte experts.
Op dit moment is dit vak alleen mogelijk in mavo 3 van locatie
Vinkeveen. We hopen in de komende jaren te kunnen uitbreiden
naar klas 4 en naar onze locatie in Mijdrecht.

MakeX
Bij het keuzeprogramma MakeX kun je over je eigen projecten
dromen en ze vervolgens waarmaken. Met Microbit, Arduino,
Rasberry Pi en de tekenprogramma’s Fusion 360, TinkerCAD en
Inkscape worden elektronische projecten uitdagender. Bij MakeX
worden de wonderlijkste projecten door leerlingen bedacht en
uitgevoerd. Lijkt het je iets? Geef je dan op via het
inschrijﬀormulier.

Technet Amstel en Venen
De Techniek Driedaagse wordt georganiseerd door Technet
Amstel & Venen. Daarmee werkt de school nauw samen.
Metselen, programmeren, ﬁetsen repareren en timmeren; tijdens
de Techniek Driedaagse kunnen onze brugklasleerlingen allerlei
technische workshops volgen.
Ook wordt in de brugklas vaak meegedaan aan een wedstrijd
van Technet Amstel & Venen. De opdrachten zijn actueel en
uitdagend. De prijsuitreiking is tijdens de open avond van de
Techniek Driedaagse.

Techniek Innovator
TechNet Amstel & Venen, gemeenten De Ronde Venen en
Uithoorn en het VeenLanden College faciliteren een Techniek
Innovator. Misschien heb je ooit met de basisschool een techniekworkshop gevolgd in het technieklokaal op het VeenLanden
College? Dan weet je al hoe uitdagend het vak techniek kan zijn.
Dat is onder andere waar we als VeenLanden College bij willen
helpen. Leerlingen laten ervaren hoe boeiend techniek is.
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Leerlingen aan het woord...
Caitlin

Björn

GO Vinkeveen, “De coachgesprekken vind ik persoonlijk heel ﬁjn. Je

GO Vinkeveen, “Ze zeggen dat je in Vinkeveen geen toetsen en

hebt dat één keer in de week, maar wil je er meer dan kun je erom
vragen. Als het niet lukt om je werk af te krijgen, zoek je samen met je
coach naar een manier waarop dat wel lukt, het is ﬁjn als je coach
meedenkt. Ik volg veel vakken op havo-/atheneumniveau en in mijn
eigen klas zitten alle niveaus door elkaar.”

huiswerk hebt, maar dat is niet waar, want als je je werkdoelen niet op
tijd af hebt, dan is dat je huiswerk. De docenten zijn heel goed, want ze
helpen je als je je werk niet op tijd af hebt of als je iets niet begrijpt.”

Elisa
Leandro
Brugklas Mijdrecht, “De tas is wel zwaar, maar daar wen je wel
aan. Ik hoef niet ver te ﬁetsen en we spreken vaak wel af op een
bepaald punt zodat we samen verder kunnen ﬁetsen.
Ik had verkoudheidsklachten maar dat was niet erg, want ik kon online
de lessen volgen. Dat ging heel goed.”
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Brugklas Mijdrecht, “Ik vind het superﬁjn op deze school. Het begon
al voor de zomervakantie met een kennismakingsmiddag. Dan leer je je
klas al kennen. In de introductieweek gingen we poldersporten. Dat is
heel leuk en we moesten veel samenwerken. Ook vond ik het ﬁjn dat we
een speurtocht door de school hadden. Dan weet je gelijk waar alles is.
Ook ons kluisje kregen we tijdens de introductie, dan kun je alvast wat
spullen kwijt. Het was een geslaagde introductieweek. Alleen het huiswerk vond ik wennen, maar dat komt ook wel snel goed.”

Op beide locaties is er een introductie voor de brugklas.
De programma’s verschillen iets van opzet en inhoud, maar
samenwerking staat op beide locaties voorop. Niet alleen leer je je
klasgenoten door het samenwerken goed kennen, het schept gelijk een
band.

poldersport

Samenspel

In alle brugklassen tot en met
klas 3 wordt er gewerkt met het
programma Leefstijl.
Door onder andere het aanleren van sociale vaardigheden wordt er
gewerkt aan de sfeer en saamhorigheid in de groep.

Hidde:
Hidde
Brugklas Mijdrecht, “Door de Leefstijl-oefeningen met onze mentor
leren we hoe we met elkaar om moeten gaan. Er waren oefeningen
waardoor we elkaar beter leerden kennen. Dankzij Leefstijl waren wij na
de introductie helemaal klaar voor het schooljaar.”

Wies
GO Vinkeveen, “We gingen tijdens de introductie naar Fun Forest.
Dat is voor jong en oud. Daar hebben we over een parcours
geklommen en veel lol gehad. Helaas werden we daarna weer
opgehaald om terug naar school te gaan.”

Fun forest

speurtocht

Cas
Brugklas Mijdrecht, “We gingen naar Poldersport in Kamerik met
de bus. We waren daar om 9 uur. We deden allemaal spellen waarbij je
moest samenwerken. Er werden teams gemaakt, dus je kwam ook bij
mensen die je nog niet goed kende. Ik vond het heel leuk. Aan het einde
van het poldersporten gingen we een parcours doen waarbij je over
een zwarte rubberen band moest lopen en je elkaar eraf moest duwen.
Bijna iedereen was nat behalve Yan Yi.”

27

OPEN AVONDEN!*
Vinkeveen 26 | 1 | 2021
Mijdrecht 28 | 1 | 2021

INSCHRIJVEN!*
3 | 3 | 2021
4 | 3 | 2021

LESMIDDAGEN!*
Vinkeveen 10 | 2 | 2021
Mijdrecht 17 | 2 | 2021
*

BLIJF ONZE WEBSITE VOLGEN
VOOR DE LAATSTE INFORMATIE!
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