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Wat spannend! Je gaat een nieuwe school
kiezen! Weet jij al welke school het gaat
worden? Of twijfel je nog?
We hebben dit boekje speciaal voor jou
gemaakt om je alvast kennis te laten maken
met het VeenLanden College!
Uiteraard is het vooral heel goed om onze
school eens van binnen te komen bekijken
tijdens onze open avonden en/of de
lesjesmiddag.
We hopen jou daar te zien! Dit alles gaat jou
vast helpen om een keuze te maken.
De overstap van de basisschool naar de brugklas lijkt een grote stap, maar brugklassers
geven vaak na een aantal weken aan dat het
allemaal heel erg meevalt en dat ze zich hier
snel thuis voelen. Wij vinden het dan ook heel
belangrijk dat jij met plezier naar school gaat
en dat je je op je gemak voelt bij ons!

5

In de loop van groep 8 krijg je een
schooladvies; maar wat betekent
dat nu eigenlijk?
Over jouw advies is goed nagedacht op
de basisschool, daar hoef je niet over in
te zitten. Je weet nu op welk niveau je
gaat starten op de middelbare school.
Is daarmee alles gezegd? Nee, nog lang
niet, want niet iedereen groeit in hetzelfde tempo. Daarom kun je tijdens je
schooltijd nog alle kanten op.
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De rechte weg is
niet de enige weg...

We zien je graag op het VeenLanden College!
Linda (docent Frans en mentor) Mijdrecht
Titia (docent Nederlands en coach) Vinkeveen
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Je kiest de weg die bij jou
past. Wat bedoelen we
daarmee? Je kunt bijvoorbeeld met een atheneumdiploma naar de universiteit, maar misschien vind
jij een beroepsopleiding
wel veel aantrekkelijker.
Je kunt na de mavo naar
het mbo, maar misschien
wil jij wel liever naar de
havo. Dat kan allemaal!
Zo is er ook een minister,
toevallig de minister voor
Primair en Voortgezet
Onderwijs, Dennis Wiersma, die begonnen is op de
mavo en daar is hij niet
gestopt. Hij is zijn eigen
weg gegaan. Al word jij
dan misschien geen
minister, je staat pas aan

het begin van jouw weg.
Het belangrijkste is dat
het goed voelt en dat je
door je keuzes komt waar
je wilt zijn.
Op het VeenLanden College helpen we je daarmee.
De rechte weg is niet de
enige weg. Je kunt op veel
manieren je doel bereiken.
We gaan er samen met jou
voor zorgen dat je je kansen benut, dat je de weg
kiest die bij je past en
vooral dat je een prettige
schooltijd hebt.
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Je kunt zoveel meer...
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MakeX

In de brugklas kun je kiezen voor een
extra klas. Wil je graag ‘eigen baas’
worden of liever een kunstenaar, een sporter of
heb je wel oren naar techniek?
Dan hebben we voor jou de ideale klas.
Samen met andere brugklassers uit alle brugklassen ga je lekker iedere week aan de slag,
met leerlingen die jouw interesse delen.
Lijkt het je wat?
Je kunt kiezen voor de
Ondernemersklas. Daar word
je uitgedaagd om - je raadt het
al - ondernemend te zijn, om
initiatief te nemen.
De vaardigheden die je hierbij leert kunnen je
helpen om een succesvol
ondernemer te worden, nu of in de toekomst.
Doorzettingsvermogen, creativiteit, passie, durven,
ﬂexibiliteit, commercieel inzicht en betrouwbaarheid, dat zijn de kwaliteiten die je hiervoor nodig
hebt. Herken je jezelf?

De Ondernemersklas
De Kunstklas

Als techniek je hobby is, zit je bij MakeX goed. Leerlingen uit de brugklas zijn nu bijvoorbeeld begonnen
met het demonteren van apparaten. Van de onderdelen gaan ze een klok maken. Door te leren van
elkaar en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en inzichten zal je in staat zijn om tot inventieve,
gekke en verrassende resultaten te komen. De technieklokalen en de MakerSpace in Mijdrecht bieden
je alles wat je nodig hebt om je technische vaardigheden te ontwikkelen.
Kom je ook?

De Sportklas
Isa, sportklas jaar 1:
“Een uurtje langer op school vind ik helemaal niet
erg want de sportklas is erg leuk. Je doet verschillende sporten, gegeven door de docenten maar
ook door trainers van buiten school. Dat maakt
het extra leuk! “

De Kunstklas is voor leerlingen met verbeeldingskracht. Had de mens geen verbeeldingskracht
gehad, dan hadden ze waarschijnlijk niet zo lang
geleefd. Om te overleven heb je dat hard nodig.
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.

Sophie & Lente, sportklas jaar 2:
“Wij zijn afgelopen jaar op sportklaskamp
geweest wat echt super leuk was!
Het was in Wijk aan Zee. Een hele leuke locatie
met mooie huisjes direct aan het strand. “
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waar een grote school klein kan zijn…

Trots op Cooper, Kirellos, Liza, Bas, Sem, Julia, Marky en de
andere 1048 leerlingen.

Meer dan school alleen...

•

International Business College

•

Technologie en toepassing

•

Cambridge

•

MakerSpace in bedrijf

•

mavo

•

havo

•

atheneum

wat een eer
dat ik je leer
jezelf zo echt te zijn
dat ik mag kijken
jou mag zien
tussen de regels door
dat ik mag meedoen
bij mag dragen
aan hoe jij alsmaar voort
wat een eer
dat jij me leert
mezelf zo echt te zijn
dat ik mag doen
dat ik mag laten
soms ook buiten de lijn
dat ik groei
en bij mag dragen
aan wie jij echt wil zijn
Merel Morre

Je kunt kiezen voor een extra klas:

• Kunstklas
• Sportklas
• Ondernemersklas
• MakeX
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Lichamelijke
opvoeding

Een plezierige sfeer, je veilig voelen en een goede, passende
begeleiding zijn dan ook de sterke punten van onze school.
In Mijdrecht heeft elke leerling een laptop, maar je maakt ook
gebruik van boeken tijdens je studie. Onze school heeft veel
geïnvesteerd in hoogstaand techniekonderwijs en ondernemend
onderwijs, toch is er nog veel meer waar we trots op zijn.
Wij willen namelijk graag dat je jouw talent kunt ontwikkelen.
Niet alles past in dit boekje, kom dus vooral zelf kijken!

De mentor
coacht ook!
In Mijdrecht heeft elke klas een eigen
mentor. Iedere week heb je een
mentoruur waar je vragen kwijt kunt, maar
ook buiten het mentoruur mag je natuurlijk
aankloppen bij je mentor.
De mentor helpt je met plannen en hoe je
het beste kunt leren, want aan dat huiswerk
moet je wel een beetje wennen in het begin.
De mentor geeft je les in mediawijsheid en
zal je uitleggen hoe je het beste je laptop
kunt gebruiken in de schoolomgeving.
Verder gaan we er samen voor zorgen dat
jouw mentorklas een leuke saamhorige
groep wordt. Hiervoor gebruikt de mentor
vaak de methode Leefstijl. Lees meer hierover op de volgende pagina.

Altijd met plezier
naar school...
Aan de Diamant vind je het VeenLanden College Mijdrecht. Hier
kun je een mavo-, havo- en/of een atheneumopleiding volgen.
Het is een school met zo’n elfhonderd leerlingen, maar daar merk
je niets van. Het gebouw heeft een vriendelijke indeling met
centraal het Open-Leer-Centrum, de huiskamer van de school.
Behalve dat we je helpen om goede resultaten te behalen door je
goed onderwijs te bieden, vinden we het net zo belangrijk dat je
je als leerling gezien en geaccepteerd wordt.
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Cambridge
Engels

Wil je nog beter in Engels worden
en daar een internationaal erkend
certiﬁcaat voor verdienen? Dan is
Engels leren en examen doen via
de Cambridge University iets voor
jou. Deze lesmethode wordt
wereldwijd gezien als de beste
manier om Engels te leren.
In de bovenbouw van havo en
atheneum kun je hier aan
deelnemen, als je natuurlijk aan
alle voorwaarden voldoet.

Driehoeksgesprek
We praten niet over leerlingen, maar mét
leerlingen. Zo bespreekt je mentor met jou
wat je doelen zijn.
Via leerlingbespreking.nl geven jouw
vakdocenten je feedback . Aan de hand
daarvan ga jij een plan van aanpak maken.
Dat plan presenteer je in een driehoeksgesprek aan je mentor en je ouders.
Daar volgen dan vanzelf je nieuwe doelen
uit. Dit doen we twee keer per jaar.
Je ouders komen alleen een tweede keer op
school voor een driehoeksgesprek als we
dat samen nodig vinden.
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Wat doe je zoal tijdens het mentoruur en zijn
er bijvoorbeeld problemen in jouw klas?
“Nee, maar Ik doe één keer in de maand een
mentoropstel met stellingen en de laatste vraag
is altijd: ‘wat wil je verder nog kwijt?’ Ik ben de
enige die het leest, dus ze kunnen me alles
schrijven. Soms als ik iets merk, stel ik meer
gerichte vragen, zoals: ‘‘ik erger me aan…..,
omdat……. of ‘ik maak me zorgen om...’.
Worden leerlingen vaak genoemd dan heb ik
een gesprekje met ze, zo zorg ik ervoor dat
iedereen het naar zijn zin heeft in de klas. Ik
doe dat al 15 jaar zo en het werkt heel goed. Je
gaat niet zomaar tegen je mentor van alles
vertellen, dit maakt het makkelijker voor
leerlingen om iets te vertellen wat ze je willen
vertellen.”

Linda, een mentor
met een
voor
leerlingen….
Linda is dit jaar mentor van een brugklas.
Dat was voor haar alweer een tijdje
geleden, de laatste jaren was ze mentor van
een tweede of derde klas. Het was dus weer
even wennen, maar ze vindt het hartstikke
leuk. “Ik was het vergeten, maar ze zijn nog
heel schattig, ze noemen je soms ook nog
gewoon ‘juf’.”
Wat viel je op tijdens die eerste weken?
“De introductieweek was leuk, maar de eerste
lesweek was heel erg wennen voor ze. Ik merk
wel dat ze het heerlijk vinden om elk lesuur een
andere docent te hebben. Ik weet ook uit ervaring dat ze heel snel groeien, rond de kerstvakantie is iedereen hier thuis.
Het is best een overstap van de basisschool
naar de middelbare school, maar ze zijn er ook
aan toe.”

Waar doe je echt je best voor?
“Ik vind het heel prettig als leerlingen zich op
hun gemak voelen, dat ze je alles durven te
vertellen en te vragen. Daar geniet ik van, dat
ze heel eigen zijn, net een neefje of een nichtje. Dat geldt ook voor mijn leerlingen Frans.
Die voelen zich zo op hun gemak dat ze een
TikTok met me wilden maken. Zo’n klas loopt
dan weken te zeuren, maar dan moeten ze
wel zelf met iets komen. Ik vind dat geweldig.”
Naast je vak Frans geef je ze ook
mediawijsheid; wat leren ze daar?
“Dat klopt, brugklasleerlingen hebben niet
allemaal computervaardigheden. Ik merkte
dat in de projectweek. Een document opslaan
of e-mailen, bestandjes in mappen zetten:
voor sommige leerlingen is dat helemaal
nieuw. Dat moet je ze als mentor echt leren.”

Hoe zorg je dat het een groep wordt?
“We hebben natuurlijk de methode Leefstijl,
maar wat Ik al jaren doe: ik beloon ze als ze
elkaar helpen. Ik deel de hele dag stickers uit
voor gedrag en voor cijfers. Lachend: “Zelfs in
mavo 4 willen ze die nog, ook voor een 8 of
hoger krijgen ze een sticker op hun werkboek.
Aan het eind van het schooljaar tellen we de
stickers: wie de meeste stickers heeft.
Zo grappig: prinsessen en spiderman. Ze willen
ze, allemaal. Het helpt echt naar mijn idee.”
Heb je nog een leuk mentorverhaal?
Vandaag kwam er een meisje bij me, ze had in
het weekend koekjes gebakken. Ze kwam me
een koekje brengen, een koekje met een duim
omhoog. Ze zei: ‘omdat u een topper bent’.
Nou, ik vind dat zó leuk, genieten.”

In de brugklas werken we met de methode Leefstijl in
de mentorlessen. Zo werken we aan een goede sfeer
in de klas. We leren elkaar beter kennen, we leren
met elkaar te communiceren, we leren goed voor
onszelf en anderen te zorgen en we leren hoe we het
beste kunnen samenwerken.
We doen ook spellen die ervoor zorgen dat je je
klasgenoten beter leert kennen en met ze leert
samenwerken. Het is vooral belangrijk dat iedere
leerling zich veilig voelt en mag zijn wie hij of zij is.

Als kick-oﬀ was de huidige IBC-klas bij het
hoofdkantoor van de Postcode- en Vriendenloterij op
de Zuidas. Het gebouw is 100 % energieneutraal, een
mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Daar kregen de IBC’ers ook de kans
een kijkje te nemen op de set van “Koﬃetijd”.
Dat leverde een mooie foto op.

“Veel leuker dan
vallen en opstaan is
staan en opvallen…”

International Business College
Wie ben ik, wat wil ik, waar ben ik goed in?
Als je al weet dat je ondernemer wilt
worden, dan is het International
Business College een goede keuze.
Je kunt hiervoor kiezen in havo 4. Je
volgt dan vier dagen de vakken van je
havo opleiding en de vijfde dag
besteden we aan de vaardigheden die je
als ondernemer nodig hebt en dat doen
we zoveel mogelijk in de praktijk.
Je leert organiseren, samenwerken,
reﬂecteren, communiceren en
presenteren.

Hoe ziet de vrijdag,
de IBC-dag eruit?
Grofweg verdelen we die dag in drie blokken.
In het eerste blok gaan we aan de slag met
onderdelen uit de psychologie, communicatie
of presentatie. Het tweede blok staat in het
teken van externe sprekers of excursies en in
de middag gaat de groep aan de slag met de
Junior Company van Jong Ondernemen.
Dat betekent dat de leerlingen werken aan een
eigen bedrijf. Zo brengen zij het geleerde
direct in de praktijk.

De IBC-leerling volgt het havo-programma in 80% van
de tijd. Dit betekent dat een aantal vakken minder
vaak op het rooster staat dan bij de reguliere havoklassen. Leerlingen leren beter en ontwikkelen meer
motivatie als de praktijk voor ze gaat leven.
De praktijklessen zijn inspirerend en dagen uit. Het is
iets heel anders dan alleen in de schoolbanken zitten.
De leerlingen werken aan hun talenten, leren de regie
te nemen en staan in verbinding met de omgeving.
20-80 learning geeft een betere aansluiting op het
hbo. Naast het havo-diploma ontvangt de IBC-leerling
het door het Ministerie van Economische Zaken
erkende IBC-certiﬁcaat.
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Er is steeds meer vraag naar goed opgeleid technisch personeel. Met de nieuwe MakerSpace heeft het
VeenLanden College in samenwerking met Technet Amstel & Venen een mooi aanbod van praktische lessen in
techniek en technologie. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders, technici, basisscholen, bedrijven en
buurtbewoners zijn er mogelijkheden in de MakerSpace: van lasersnijden, 3D printen, programmeren tot video's
bewerken. Mede dankzij de MakerSpace kunnen onze leerlingen alle niveaus kennismaken met techniek en
technologie.
De MakerSpace wordt gebruikt voor de vakken MakeX, NLT, Techniek en IBC. Ook het nieuwe vak Technologie &
Toepassing in mavo 3 zal hier in de toekomst van proﬁteren.

Drones en robots
De school heeft een RoboTeam, maar ook een Drone-team. Ieder vrij uurtje zijn de leerlingen te
vinden in de MakerSpace om te werken aan hun nieuwe creatie.
Beide teams zijn erg succesvol bij landelijke wedstrijden en technische challenges. Kirellos en Liza
werden de beste dronebouwers bij de Drone Cup Finals vorig schooljaar. Het is extra gaaf dat ze
hiermee ook een award hebben ontvangen van ScienceMakers Nederland 2022!

Henk Ligthart in gesprek met
leerlingen van het Robo-team.

Henk Ligthart, rector
VeenLanden College:
“De lessen en workshops die worden aangeboden in de MakerSpace kennen een andere
invulling dan de lessen in de rest van de school.
“De MakerSpace daagt uit, laat leerlingen zelf
ontdekken en nodigt hen uit de theorie uit de
boeken te testen in de praktijk. Leerlingen
krijgen meer zeggenschap over hun eigen
onderwijs en gemotiveerde leerlingen worden
uitgenodigd om aan de andere lessen een
actieve bijdrage te leveren.
In de MakerSpace is de docent vooral een
coach. Een docent weet ook niet alles, maar
kan misschien wel een techneut vinden die het
wél weet.”

Dat de deur van de MakerSpace voor iedereen openstaat, weet ook Bas. Bas komt uit
mavo 4 en hij is dol op techniek. In de brugklas deed hij MakeX, maar sinds de
MakerSpace bestaat, is hij er ieder vrij
moment te vinden. Dit tot groot plezier van
Bart Kappé, docent MakeX en NLT, die
minstens zo gepassioneerd is.
In het weekend werkt Bas bij Restaurant
Burgerlijk in Mijdrecht. Daar doet hij de afwas en toen hij de houten planken door het
sop haalde, bedacht hij dat die borden wel
een make-over konden gebruiken. En waar
kan dat beter dan in de MakerSpace. Hij
vroeg het aan zijn baas in het restaurant en
die had er wel oren naar. Dus sjouwt Bas
regelmatig een stapel houten borden naar
de MakerSpace en is hij met de laserprinter
aan de slag gegaan.
Elk houten bord wordt voorzien van het logo
van Burgerlijk. “Het zijn 60 borden en de
printer doet er per bord, 6,5 minuut over”,
aldus een trotse Bas.
Bart: “Hij is terecht trots en blij wat voor zijn
baas te kunnen doen.”
Stephan van Restaurant Burgerlijk:
“Bas maakt de borden heel mooi,
we zijn hem heel dankbaar.
Van de klanten krijgen we
leuke reacties...”
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Technologie &
toepassing

NIEUW

Technologie & Toepassing (T&T) is een nieuw
schoolexamenvak op de mavo bovenbouw in
Mijdrecht. Bij dit vak ga je aan de slag met
opdrachten van echte opdrachtgevers uit het
bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Denk daarbij aan het maken van een
promotieﬁlmpje voor een product, een
hulpmiddel ontwerpen voor iemand met een
beperking of een nieuw koppelstuk
ontwerpen voor een railsysteem. Je sluit het
vak af met een schoolexamen.
Bij T&T werken leerlingen aan concrete, vaak
technische opdrachten. Dat doen ze samen,
met of voor bedrijven.
In die opdrachten leren ze dingen maken,
onderzoeken, samenwerken, rapporteren,
reﬂecteren en nog veel meer.
VeenLanden College gaat T&T in schooljaar
2023-2024 invoeren in mavo 3 in Mijdrecht.
De voorbereidingen zijn gestart en de eerste
opdrachten zijn al binnen. We hopen dat onze
leerlingen net zo enthousiast zijn over dit
leuke en relevante nieuwe vak als wij!

Mijdrecht
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Vinkeveen

De maandag van Sem..
Sem zit nu bijna vijf weken in de brugklas. Hij is al aardig gewend.
Hij woont in De Kwakel en gaat op de ﬁets naar school. Hij heeft ook al een
nieuwe vriend gemaakt: Cooper. Cooper woont in Uithoorn. Ze zijn al bij
elkaar thuis geweest.
07:30

08:00

08:30

ontbijt en rooster checken

naar school ﬁetsen met Cooper

eerste les: Nederlands

10:30 kleine pauze
12:50 grote pauze

13:20

14:20

laatste les vandaag: techniek

keuzeklas: Sportklas (looptraining)

Wat vond je van de overgang van de basisschool
naar de middelbare school?
“Ik vind het wel een groot verschil, want je krijgt meer
huiswerk en meer docenten, elk uur een andere.”
Wat is het gemiddelde cijfer dat je aan je
docenten geeft?
“Ik geef ze een 8,5.”
Wat vind je van al die vakkken?
“Sommige vakken zijn leuk, zoals beeldende vorming
en lichamelijke opvoeding. Aardrijkskunde vind ik erg
moeilijk, daar moet ik wel wat meer tijd in steken.”
Wat vind je van de hulpmentoren?
“Ik vind Laurens erg aardig, die staat altijd op een
vaste plek in de pauze, bij de fontein. Hij zegt altijd
gedag, maar heb hem nog nergens voor nodig
gehad. Het is wel ﬁjn dat je iemand kent van de
oudere leerlingen.”
Was je op het schoolfeest?
“Jazeker, daar hebben we lekker gedanst en gesprongen. Was tof.”
Geef in steekwoorden aan wat je vindt van het
VeenLanden College?
“Gezellig, leuk, nieuwe vrienden, weinig huiswerk.”
Doe je nog een keuzeklas?
“Je hoeft niet voor een keuzeklas te kiezen, maar Ik
doe de Sportklas. Heb dat al een paar keer gehad.
We deden looptraining om conditie op te bouwen.
Dat was heel leuk.”

waar een kleine school groot kan zijn…

Trots op Ilroy, Dewi, Odès, Kris, Jimmy, Yasmin, Elﬁ, Matej,
Zoë, Quin, Sophie, Luke, Thijs, Pepijn, Boyd, Duncan, Jack en
de andere 283 leerlingen.

Julia & Marky
hulpmentoren
Julia en Marky zitten in atheneum 5 en zijn
met veel plezier hulpmentor van een brugklas
geworden.
Ze helpen “hun” brugklassers bij het vinden van
hun draai op school. Ze gaan vaak mee met
activiteiten en als er problemen zijn, kunnen de
brugklassers uit HA1A bij Julia en Marky terecht.
Ze staan in de pauze altijd op dezelfde plek,
zodat ze makkelijk te vinden zijn, maar ook
kunnen de brugklassers ze een appje sturen.
Julia en Marky vinden het erg leuk om te doen.

•

gepersonaliseerd onderwijs

•

partnerschool
Kunskapsskolan

•

wekelijkse coaching

•

pauzesport

•

mavo

•

havo onderbouw

•

atheneum onderbouw

neem de bocht
en als je wilt
vlieg je er zingend uit
klim de berg
en als je mag
stop je vlak voor de top
volg de lijn
als het je past
blijf je steeds er binnen
dwaal doodlopend
als je botst
verleg en laag je lat
maar blijf
in godsnaam
op het echte
en niet het rechte pad
Merel Morre

Je kunt kiezen voor een extra klas:

• Kunstklas
• Sportklas
• Ondernemersklas
• MakeX

Vinkeveen
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In Vinkeveen heb je geen mentor, maar je eigen coach. Je coach helpt je om je doelen te bereiken. Iedere week bespreek je met je coach wat je doelen zijn en vooral hoe je dat gaat
aanpakken . Je coach helpt je bij elke volgende stap.

Een school met
persoonlijkheid...
Aan de Bonkestekersweg vind je
het VeenLanden College,
locatie Vinkeveen.
Je kunt daar je mavo afronden en
havo en atheneum tot het vierde
leerjaar doen (bovenbouw
doe je dan in Mijdrecht).
Het is een kleine school
met zo’n driehonderd
leerlingen en het
onderwijs is net
even anders dan op
andere scholen.
In Vinkeveen valt er
voor jou veel te kiezen:
hoe je leert, wat je leert,
met wie je leert en
wanneer je leert.
Daarvoor leren we
jou de vaardigheden.
Nu denk je natuurlijk:
‘Leuk hoor, maar dat
diploma krijg ik echt
niet cadeau.’
Dat klopt: want bij
zelf kiezen hoort
verantwoordelijkheid.

Wij denken dat je dat
heel goed aankunt!

Sanne, coach: “Zo’n onopvallende leerling, mooie cijfers,
tevreden en bescheiden. Maar bij onze coachgesprekken
ontdekte ik dat zij vaak hele leuke en goede ideeën had,
die ze niet hardop durfde uit te spreken in de klas. Haar
lange termijndoel werd daardoor: ‘laat jezelf meer
zien’. Bij de korte termijndoelen kun je dan denken
aan: ‘steek je hand op als je het antwoord weet’ of
‘geef bij de docent aan wat je graag wil (bijvoorbeeld
die muziektoets eerder maken)’.
Het was zo leuk om te zien hoe ze hierdoor groeide.
In de tweede helft van het schooljaar liet ze zichzelf
steeds meer horen en haar zelfvertrouwen is met
sprongen vooruitgegaan.”

Sinds 7 oktober 2022 is het VeenLanden College
Vinkeveen (Gepersonaliseerd Onderwijs) oﬃcieel
partnerschool Kunskapsskolan.
Henk Ligthart (rector): “Dit partnerschap waarborgt de
kwaliteitskaders van ons gepersonaliseerd onderwijs.
Opvallend waren de buitengewoon goede scores op
het gebied van coaching en de wijze waarop leerlingen
op hun passende niveau komen. Als rector ben ik trots
op het bevlogen en hardwerkende team van
Vinkeveen, die dit voor elkaar heeft gekregen.”

KUNSKAPSSKOLAN
PARTNERSCHOOL

Ilroy
GO2B

“Ik vind de coachgesprekken heel erg ﬁjn. Ze
helpen mij vooral om overzicht te houden en mijn
doelen te bepalen voor de week. Door samen een
planning te maken en vooruit te kijken wat mij te
wachten staat, heb ik meer rust. Daarnaast vind ik
het ook heel ﬁjn dat een coachgesprek niet altijd
over school gaat.”

Vinkeveen
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“Ik vind de keuzewerktijd
ﬁjn. We krijgen namelijk
aan het begin van de
week ons huiswerk op en
daar mag je de hele week
over doen. Dus door
keuzewerktijd heb je
extra tijd om aan je
werkdoelen (huiswerk)
te werken.”

De dag begin je
samen...
Bij GO in Vinkeveen, werken we
vooral digitaal en bijna niet met
boeken. Op je eigen laptop vind je
de Learning Portal, Daar zit
eigenlijk alles in wat je nodig hebt.

Dewi: “Elke dag hebben we Basegroup. Het
Odès

De dag begint met de Basegroup
In de basegroup zitten we met de hele
klas bij elkaar. We plannen, we leren
leren, we kijken nieuws, we doen een
Leefstijl oefening of we kijken terug op
de week.Een ﬁjn begin van de dag.

Lesrooster en keuzewerktijd
Na dit begin van de dag volg je lessen
via het rooster, bijvoorbeeld Frans of
biologie. Bij keuzewerktijd kun je
kiezen aan welk vak je gaat werken.
Dat zijn vijf lesuren per week.

Dewi

leuke is dat elke basegroup weer anders is. Laatst
hebben we besproken hoe je het LOC-gesprek
(leerling-ouder-coach) het beste kunt
voorbereiden. Toen zijn we ook al begonnen
aan onze PowerPoint. Op vrijdagochtend
hebben we reﬂectiedag, we kijken dan
terug op de week, hoe alles is gegaan.”

Odès: “In de Basegroup bespreken
we de dag, wat er allemaal gaat komen.
Op maandag spreken we de hele week
door. Het is dan ﬁjn om te weten wat
belangrijk is en daar hebben we het dan met
elkaar over. Dan weet je ook zeker dat je niks
belangrijks mist.
Je kiest in Zermelo je keuzelessen uit die je gaat
volgen en die zet je dan in je planning. We leren ook
hoe je moet leren en hoe je bijvoorbeeld je aandacht
erbij moet houden. Vaak doen we dat met bijvoorbeeld LessonUp of Kahoot.”
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Tijdens de introductiedagen op locatie Vinkeveen maakten de brugklassers een portret van zichzelf. Sommige
leerlingen verwerkten ook hun hobby erin. Hiervan is een mooie collage gemaakt. Zo leerden ze elkaar ook
gelijk goed kennen. En dat was mooi meegenomen...

“Als je een vak heel
makkelijk vindt, kun je
met je coach en je
docent bespreken of je
dat vak op een niveau
hoger mag doen. Ik vind
het een goed systeem,
want hierdoor kun je
kijken welk niveau echt
bij je past.”
“Keuzewerktijd is handig, want je kan het meeste van
je huiswerk al afmaken zodat je thuis bijna niks meer
hoeft te doen. Je kan uit drie verschillende vakken
kiezen. Als je bijvoorbeeld met een vak vastloopt, kun
je bij dat vak inschrijven als dat er is en je vragen
stellen bij de docent. Als je een samenwerkopdracht
hebt met iemand kun je in de workshopruimte
samen werken. Dat is een
lokaal waar geen vakdocent staat, maar een
onderwijsassistent. Er is
daar ook een stilteruimte.
Die is voor als je iets moet
maken en stilte wil om je
goed te kunnen
concentreren.”

Tijdens de eerste projectweek staat er in Vinkeveen Expeditie VeenLanden op het programma. Als echte Robinsons gaat de brugklas aan de slag met overleven in de wildernis, doen ze balansproeven en maken ze kunst
van wat ze vinden in de natuur. Een oergezellige week en de coaches doen allemaal mee.

Jack
GOM4A

“Hallo, ik heb vorig jaar vervoegd examen gedaan. Ik heb al in de
derde klas het examen Engels gedaan, zodat ik dat niet meer hoef
te doen in de vierde klas. Hier zijn voordelen en nadelen aan.

Een paar voordelen zijn dat je een vak minder hebt bij je
eindexamen. Je hebt dan meer tijd voor andere vakken. Je hebt ook al kunnen
zien hoe een examenzaal en examens eruit zien.
Er zijn ook nadelen bijvoorbeeld: het is best druk. Je moet heel veel zelfstandig
doen, dus je moet het wel echt willen.”

Vinkeveen
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Docenten in Vinkeveen
over hun lessen...

Leerling
0uder
Coach
Gesprek
En de voorzitter ben jij!
Sophie: “Een LOC-gesprek is
een gesprek met je coach en
ouders. Je bent zelf de voorzitter van het gesprek en
maakt een PowerPoint bij je
presentatie. Het gaat vooral
over mijn doelen, mijn toekomst
en de kwaliteiten die ik heb. In het
LOC- gesprek hebben we het ook over resultaten en over
de feedback die ik heb ontvangen van docenten. Aan het
einde van het gesprek maak je weer nieuwe doelen voor
de nieuwe periode. Soms, als het nodig is, volgt aan het
einde van het jaar nog een derde gesprek.”

Op de middelbare school krijg je veel nieuwe vakken.
Sommige vakken krijg je pas in de tweede of de derde klas.
Onze docenten vertellen je graag meer over hun vak.
Aardrijkskunde blijft natuurlijk aardrijkskunde en de Franse
taal is overal hetzelfde, alleen hoe je het leert, dat is in
Vinkeveen net even anders.
Bij wiskunde in de portal kun je
een aangepaste route volgen
als het programma merkt dat je
juist minder of juist meer
oefening nodig hebt. Daarnaast
geeft de methode een uitleg in
tekst, plaatjes en ﬁlmpjes. Je
kiest wat jij het prettigst vindt.
Naast de reguliere lessen kun je
nog driemaal kiezen voor
wiskunde als keuzeuur!
In de lessen wordt uitleg
gegeven op mavo-, havo- en
atheneum-niveau.
Het voordeel van GO is dat je
dus ook iets meekrijgt van de
andere niveaus!

In de eerste klas bestaat aardrijkskunde uit 5 thema's:
Expeditie aardrijkskunde, Arm
en Rijk, Systeem Aarde, Water
en Weer en klimaat. De les
begint meestal met een lezing
voor de hele klas waarin het
onderwerp van die week
behandeld wordt. Daarna gaat
iedereen op zijn eigen niveau
de opdrachten bij de les maken.
Natuurlijk is het, als je aardrijkskunde bijvoorbeeld heel interessant vindt, mogelijk om de
opdrachten op een moeilijker
niveau te maken.

Niet iedereen is even goed in
het spelen van een instrument,
daarom start je op het niveau
dat bij je past. In welk instrument ben jij goed? Is dat de
gitaar, ukelele of toch het
keyboard? In de methode die
Vinkeveen gebruikt, heb je drie
verschillende niveaus en als dat
nog te makkelijk blijkt te zijn,
dan help je de docent bijvoorbeeld met het begeleiden van
een groepje leerlingen dat moet
voorspelen. Zo krijg je de
mogelijkheid om ook bij het vak
muziek het beste uit jezelf te
halen.

Omdat je bij GO vrijheid hebt in
je manier van leren hebben de
lessen Frans vaak een ontspannen sfeer. Je zou bijna zeggen:
‘joie de vivre’ (levensvreugde).
Dat betekent natuurlijk niet dat
je werk niet goed hoeft te zijn.
Gelukkig vinden jullie dat zelf
ook niet. We zien dat jullie juist
door die ontspannen sfeer veel
leerplezier ervaren en zelf op
zoek gaan. Dat komt natuurlijk
ook door die mooie Franse taal.
‘De Franse taal is een deur naar
de buitenwereld, die de leerling
zelf kan openen...’’

Biologie: ‘de leer van het leven’.
Het gaat over het menselijk
lichaam, dieren, planten en
meer! Ook doen we leuke
opdrachten, gebruiken we de
microscoop, doen we proefjes
of we gaan naar buiten. Je volgt
biologie op je eigen niveau en
tempo. Heb je moeite met een
bepaald onderwerp? Dan krijg
je daar natuurlijk extra uitleg
over! Vind je bepaalde onderwerpen juist makkelijk, dan
kunnen we je extra uitdaging
bieden, of je sluit het sneller af.
Er is veel ruimte voor de dingen
die jij graag wilt leren.

Bij economie hebben we elke
maandag een challenge-day.
Op deze dag krijgen de leerlingen de keuze uit drie of twee
stencils. De stencils gaan
allemaal over de behandelde
stof van de week daarvoor en
zijn gekoppeld aan een niveau.
Je kunt dan zelf het niveau
kiezen waarop je jezelf wilt
testen. Daarnaast is de klasopstelling zo ingericht dat er in
het midden een U-vorm is. De U
-vorm is waar leerlingen zichzelf
kunnen plaatsen wanneer zij
meer hulp nodig hebben.

Luke: “Er is ook ruimte voor
je coach of voor je ouders om
vragen te stellen. Het LOCgesprek is op school en
duurt ongeveer 20 tot 30
minuten.“

Thijs: “Ik vind het belangrijk.
Je laat aan je ouders en je
coach weten waar je trots op
bent of waar je tegenaan
gelopen bent. Ook zien ze
mijn resultaten en vertel ik
over mijn kwaliteiten en waar
ik graag nog in wil groeien. Het
maken van een PowerPoint helpt je om het gesprek
goed voor te bereiden. En als je het even niet weet dan
stelt je coach de vragen om het gesprek op gang te
houden.”

‘’In het LOC-gesprek
vertel ik mijn ouders
waar ik trots op ben en wat ik
gedaan heb...’’
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“We noemen haar

The Cloud!”
Claudia Röling, coach op het VeenLanden College in
Vinkeveen en docent lichamelijke opvoeding.
Afgelopen jaar zwaaide zij haar examenklas uit met
leerlingen die zij in veel gevallen drie jaar begeleidde. Ze noemden haar ‘The Cloud’.
Oud-leerlingen Pepijn en Boyd vertellen meer over
deze tijd.
Pepijn zit sinds dit schooljaar op het CIOS, Sport en Bewegen in Hoofddorp en Boyd is gestart in havo 4 op
locatie Mijdrecht.
Hoe kwam Claudia aan haar bijnaam ‘The Cloud’?
Boyd: “We hebben Claudia in die drie jaar goed leren
kennen als coach, maar ook als persoon en zij leerde
ons goed kennen.”
Pepijn: “Hadden we een vraag: Claudia, snapten we
iets niet: Claudia, een probleem: Claudia. Toen is de
naam “the Cloud” ontstaan. Wij waren niet de enige
leerlingen die haar zo noemden. Heel mavo 4 noemde
haar zo.”
Boyd: “Soms zie ik haar lopen in Mijdrecht en dan hoor ik
het sommige jongens nog steeds zeggen. Ze ziet ook
alles hoor, ze heeft snel door of je hulp nodig hebt, bij
leerwerk of bij planning. Ook in de klas zag ze alles. Heb
vaak gedacht: hoe weet ze dat nou weer? Dan stond ze
met haar rug naar ons toe en dan zei ze: even stoppen
met dat spelletje nu. Ze voelt dat blijkbaar goed aan.”
Pepijn: “Als je bij Claudia aangaf dat je geen hulp nodig
had of het anders wilde aanpakken, dan liet ze dat ook
gewoon gebeuren. Bij mij is het wel voorgekomen dat dit
geen juiste beslissing was, maar daar leer je dan ook
weer van.”
Drie jaar dezelfde coach, hoe was dat?
Pepijn: “Ik vond het eigenlijk heel ﬁjn, je weet goed wat
je aan elkaar hebt. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je
een goede klik hebt. Ik ken haar ook van de hockey als
trainer. We hebben meer raakvlakken, ik doe nu dezelfde opleiding op het CIOS als zij. Dat helpt wel.”
Boyd: “Ik vond het eigenlijk heel ﬁjn. Kon altijd bij haar
terecht en ze bleef me helpen met de dingen die ik lastig
vond.”
Wat hebben jullie geleerd van haar coaching?
Pepijn: “Plannen, overzicht houden. Op het mbo moet ik
ook goed plannen, heb nu wel een voordeel op mijn
klasgenoten. Ook weet ik wat mijn kwaliteiten zijn en ken
ik mijn valkuilen. Het plannen en de coaching heeft mij
ook geholpen om andere dingen zoals werk, sportschool, opleiding en trainen bij de hockey, goed te
kunnen combineren.”

Boyd: “We bespraken mijn voorbereiding. Wanneer
begin je met leren, hoe pak je het thuis aan? Wie heb je
daarvoor nodig? Dat waren de vragen die ze stelde.
Ik zit nu in havo 4 op locatie Mijdrecht. Ik blijk nu goed in
te kunnen schatten hoeveel tijd ik nodig heb. Ook heb ik
gemerkt dat het je motiveert wanneer je vaak in gesprek
gaat over je aanpak. Je doet het voor jezelf, maar ….
ook wel een beetje voor je coach. Je wil haar niet teleurstellen…”
Heb je er extra vaardigheden geleerd door
de coaching?
Boyd: “Claudia of ‘The Cloud’ heeft veel voor mij betekend. Ik durf wel te zeggen dat ik mede door haar inzet
en het vertrouwen dat ze in me had, de eindstreep van
de mavo heb gehaald. Ze heeft me veel geleerd over
hoe ik mijn rust kan bewaren in drukke weken, dat tijd
nemen om een planning te maken juist rust geeft en ze
heeft vaak benoemd waar ik goed in ben. Dat geeft mij
zelfvertrouwen, ook nu op de havo. Het is ﬁjn dat je weet
dat je coach één keer per week tijd voor je maakt. Ik
mocht bij Claudia vaak zelf kiezen of ik die tijd nam of
niet. Ik zag wel in dat het nuttig was en dat het mij veel
kon opleveren als ik naar die momenten ging.”

Pepijn: “Claudia heeft de afgelopen jaren op het VeenLanden College veel voor mij betekend. Altijd gaf ze aan
dat ze vertrouwen in mij had. Als ik een toets moest
herkansen of als ik moest leren voor mijn examens, kon
ik altijd bij haar terecht. Wat Boyd ook al zegt, het is ﬁjn
om te horen wat je allemaal al goed doet en waar je
goed in bent. Dat geeft vertrouwen. En dan begin je vol
goede moed aan de toetsen en examens.”

Claudia over “The Cloud”: “Ik las voor het eerst
dat ze me zo noemden in hun Jaarboek. Het
stond er meerdere keren en ik moest er erg om
lachen. Ik zie het als een compliment. Het is
goed om te horen dat ze het gevoel hebben bij
mij terecht te kunnen.
Zo mooi met hoeveel plezier ze over hun tijd op
locatie Vinkeveen praten. Pepijn en Boyd zijn
ieder hun eigen weg ingeslagen.
Dat ze daarbij veel aan de coaching hebben
gehad, maakt me trots. Trots op hen en op
mezelf. Als ik deze twee zo zie, dan denk ik: dat
heeft goed uitgepakt. Wat zijn ze gegroeid!”

Vinkeveen
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Ik ga naar Mijdrecht en
neem mee… Michiel

Duncan
doet LO2
“Ik zit op locatie
Vinkeveen en in de
derde klas heb ik
gekozen voor LO2.
Het vak LO2 is een
examenvak met uitdagende
sportonderdelen.
De onderdelen zijn heel
verschillend en de beoordeling
is zwaarder dan bij gewone
lichamelijke opvoeding. Er
wordt ook meer van je
verwacht. Denk bijvoorbeeld
aan het leidinggeven tijdens
pauzesport op het schoolplein,
het helpen bij een sportdag en
het lopen van stage.
Ik heb het vooral gekozen, omdat ik sport
erg leuk vind en omdat het een vak is waar
ik goed in ben. Hierdoor haal ik hopelijk een
mooi cijfer op mijn diploma voor dit vak.
Ben je sportief en houd je van fanatieke
sportlessen en ook van lesgeven, dan zou ik
op de mavo het vak LO2 kiezen.
In de bovenbouw van havo en atheneum
kun je voor BSM kiezen (Bewegen, Sport en
Maatschappij). Als ik hierna naar de havo
ga, zal ik dat zeker overwegen.”

In klas 2 kijken we welk niveau je aankan en
als blijkt dat je havo- of atheneum-niveau
aankunt, dan vervolg je na de derde klas je
opleiding in Mijdrecht. Van digitaal onderwijs
naar onderwijs met boeken, van een kleine
naar een grote school, hoe is dat?
Elﬁ, Zoë, Matej en Quin zitten nu in de bovenbouw van locatie Mijdrecht. Ze zijn het erover
eens dat ze bij GO in Vinkeveen goed hebben
leren plannen en organiseren en daar doen ze
in Mijdrecht hun voordeel mee. Verder ervaren
ze de overstap naar Mijdrecht ieder op hun
eigen manier.
Michiel (docent levensbeschouwing en coach)
werkt vooral in Vinkeveen, maar is iedere
donderdag in Mijdrecht te vinden.
Michiel: “Op donderdag geef ik les in Mijdrecht
en op donderdagmiddag coach ik oudleerlingen van Vinkeveen. Ik vind het leuk om
ze terug te zien in de bovenbouw. In onze
gesprekken probeer ik vooral nadruk te leggen
op wat de leerlingen hebben meegenomen
vanuit Vinkeveen, want dat kan ze helpen.
Sommige leerlingen komen ook gewoon langs
om even ﬁjn bij te kletsen.”

Zang, dans, decor, geluid,
belichting, kostuums, schmink,
acteurs en actrices: alles moet
kloppen bij de jaarlijkse
schoolmusical. Een half jaar
lang wordt er keihard gewerkt
door leerlingen van de brugklas tot aan atheneum 6.
Ga jij auditie doen? Of regel je
liever het geluid?

Elﬁ, H5B: “Ik moest er vooral aan wennen dat ik iedere ochtend
mijn rooster moet checken welke boeken ik in mijn tas moet
stoppen. De laptop was niet meer genoeg. De leerlingen in havo 4
komen overal vandaan binnen de school, dus iedereen is nieuw en
zoekt een beetje. Ik was niet de enige en kreeg snel meer vriendinnen. Het gebouw is wel groter, dat was even zoeken.”
Matej, A5B: “Ik had niet echt hulp nodig. Ik pas me snel aan. Het
heeft misschien twee weken geduurd voordat ik wist hoe ik hier
moest werken. Mijn eerste toetsen heb ik slecht gemaakt, ik
schaamde me dood, dus toen besefte ik wel dat ik het anders
moest aanpakken. Dat alles hier vaststaat, vind ik eigenlijk wel ﬁjn.”

Je bent van harte welkom!

Zoë, H5B: “Ik mis Vinkeveen, had daar graag mijn eindexamen
gedaan. Vind het gewoon leuk dat je daar iedereen kent. Ga wel
vaak bij Michiel langs, even bijkletsen. Ik mis juist de vrijheid van
werken. Hier werk je vast een heel uur aan hetzelfde vak en de
toetsen zijn op een vast moment. Ook leer ik liever van een laptop
dan uit een boek. Sommige docenten in Mijdrecht houden daar wel
rekening mee. Mijn cijfers zijn in ieder geval goed.”
Quin, A4B: “Ik ben net pas begonnen in Mijdrecht, maar het
gaat goed. Heb ook geen moeite met boeken, zat in de eerste klas
in het buitenland op school, daar werkten ze ook met boeken. Zit bij
twee vrienden in de klas die ik nog ken van de basisschool en uit
Vinkeveen. We maken altijd online samen ons huiswerk en dan
helpen we elkaar, dat stamt nog uit de corona-tijd.”

BELANGRIJKE DATA
29 november 2022:
Open avond Vinkeveen
1 december 2022:
Open avond Mijdrecht

MATEJ
ATHENEUM 5

MICHIEL
COACH

19 januari 2023:
Webinar voor ouders
8 februari 2023:
Lesmiddag Vinkeveen

ELFI
HAVO 5

16 februari 2023:
Lesmiddag Mijdrecht
8 en 9 maart 2023:
Inschrijven
ZOË
HAVO 5

QUIN
HAVO 4

21 juni 2023:
Kennismakingsmiddag

VeenLanden College
christelijke scholengemeenschap voor
atheneum, havo en mavo
Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht
Telefoon (0297) 28 34 59
Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen
Telefoon (0297) 26 15 14
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