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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en de leerlingen van de brugklassen 2016-2017, 

mavo/havo, havo en havo/atheneum 

 

 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 21 april 2016  

 

 

Betreft: informatieavond pilot brugklas “gepersonaliseerd onderwijs” 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), aanstaande brugklassers, 

 

Onlangs is besloten dat we in het schooljaar 2016-2017 op locatie Vinkeveen gaan 

starten met een pilot brugklas “gepersonaliseerd onderwijs”. Dit houdt in dat we met 

maatwerk en persoonlijke coaching nog meer uit onze leerlingen willen halen dan wij nu 

al doen. De leerlingen werken vanuit een learning portal, waarin zowel het mavo-, havo, 

als atheneumniveau wordt aangeboden. Het team in Vinkeveen is zeer gemotiveerd om 

dit op de locatie in de praktijk te gaan brengen. Een aantal scholen in Nederland heeft al 

deels op deze wijze hun onderwijs ingericht.  

 

Op dinsdag 17 mei aanstaande zullen wij een informatieavond geven over deze vorm 

van onderwijs en de pilot waarmee we gaan starten. Wij willen de ouders/verzorgers en 

leerlingen die zich hebben ingeschreven voor een mavo/havo of havo-/atheneumklas op 

locatie Mijdrecht of mavo-/havo of havo-klas in Vinkeveen, graag informeren over deze 

pilot. Bent u geïnteresseerd, dan verwelkomen we u graag op locatie Vinkeveen, 

Bonkestekersweg 1. We starten om 19.30 uur. Wanneer u  deze informatieavond bij 

wilt wonen, dan kunt u dat aangeven bij mevrouw Marga Hoohenkerk, e-mail 

hhk@hetvlc.nl. Zou u in de mail ook aan willen geven met hoeveel personen u verwacht 

te komen, zodat wij een overzicht hebben over het aantal gasten dat wij mogen 

verwelkomen. Leerlingen die zich in Mijdrecht hebben ingeschreven en deze pilot willen 

volgen, starten op locatie Vinkeveen hun schoolcarrière. 

 

Wat is dat: gepersonaliseerd leren? 

In het kort komt het hierop neer dat de leerling en ook de docent, werkt vanuit doelen in 

plaats vanuit taken. De leerling wil aan het eind van zijn schoolloopbaan een diploma 

behalen: dat is het doel op de lange termijn. Om daar te komen stelt hij zichzelf 

haalbare, duidelijke en uitdagende doelen op de korte termijn. Dat hoeft hij niet alleen te 

doen, dat doet hij samen met een persoonlijke coach op school en met zijn ouders. De 

gedachte hierachter is dat de leerling deels zelf verantwoordelijk wordt voor zijn eigen 

leerproces. Daarbij krijgt hij veel meer persoonlijke aandacht dan het geval is in het 

huidige onderwijssysteem. De tijd die hij normaal zou besteden aan vakken die hem 

gemakkelijk afgaan, kan hij nu besteden aan vakken waar hij moeite mee heeft of aan 
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vakken die hem een extra uitdaging geven of bovenmatig interesseren. Zo heeft hij zelf 

meer invloed op zijn eigen dagbesteding en leert hij verantwoordelijkheid te nemen voor 

zichzelf. De leerling kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen waarbij 

maatwerk wordt geboden en zal vaardigheden ontwikkelen die de snel veranderende 

maatschappij straks van hem vraagt. Bij de invoering van dit concept worden wij 

ondersteund door Kunskapsskolan Nederland. Zie voor meer informatie: 

http://www.kunskapsskolan.nl/ 

 

Graag tot dinsdag 17 mei! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

namens het team Vinkeveen 

 

mevrouw Marga Hoohenkerk, 

teamleider onderbouw 

 

mevrouw Hildy van Anken, 

teamleider bovenbouw 
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