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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van de eindexamenklassen  

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 18 mei 2016  

 

 

Betreft: Examenfeest 27 mei 2016 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), beste leerling, 

 

Op vrijdag 27 mei 2016 is het zover, dan vindt het examenfeest plaats voor alle 

eindexamenkandidaten van het Veenlanden College te Mijdrecht. Voordat het 

feestgedruis kan losbarsten willen we u op enkele zaken wijzen die van groot belang zijn 

voor een onvergetelijk feest.  

 

Het examenfeest is een Galafeest. Het feest start om 19.00 uur en eindigt om 0.00 

uur. Tijdens de avond zullen er hapjes en drankjes worden geserveerd.  

 

De leerlingen mogen “aanrijden” tussen 19.00 en 21.00 uur. Ze kunnen een bijzonder 

vervoermiddel huren (bijv. limo, bakfiets, Porsche) en zo een mooie entree maken. Als 

ouder(s) bent u natuurlijk van harte welkom om uw kind te verwelkomen. Er staan bij de 

rode loper dranghekken. Let erop dat u achter deze hekken blijft en geef elkaar de 

ruimte voor het maken van een foto. Er zal een medewerker van school ook foto’s maken 

van de aankomst. Alleen deze medewerker zal dus binnen de dranghekken staan.  

 

De rijroute is als volgt: Vanaf de Dukaton over de Aquamarijn naar de Diamant zodat de 

leerlingen tegenover het schoolplein kunnen uitstappen. Dit om te voorkomen dat de 

voertuigen van beide kanten komen en opstoppingen ontstaan.  

 

We wijzen u op het feit dat het VeenLanden College in samenspraak met de politie een 

blaasopstelling kan plaatsen, zodat de bezoekers vòòr binnenkomst op alcoholgebruik 

getest kunnen worden. Het feest is alcoholvrij. Roken op het plein is wel toegestaan.  

 

Het is niet mogelijk om een introducé mee te nemen. Het is ons bekend dat er op 

verschillende plaatsen buiten de school “after parties” zijn.  

 

Deze feesten vallen buiten de verantwoordelijkheid van het VeenLanden College.  

We zien het examenfeest met veel plezier en vertrouwen tegemoet. Mocht u vragen 

hebben dan verzoeken we u om contact te zoeken met de teamleider onder wie uw kind 

valt.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College  

 

I. Versteeg, teamleider mavo  

M. Huisman, teamleider havo  

P. Dool, teamleider atheneum 
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