
 

 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, fax: 0297 - 28 33 50, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen 
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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

U kunt zich nu inschrijven voor de ouderspreekavond in Mijdrecht op: 

dinsdag 17 maart of donderdag 19 maart 

Wij stellen u graag in de gelegenheid een afspraak te maken voor een 10-minutengesprek 

met de docent(en) op één van de bovengenoemde data. De cijfers van de leerlingen zijn 

online te bekijken in Magister. 

Wij waarderen uw betrokkenheid, maar wij willen benadrukken dat het geen 

kennismakingsgesprekjes zijn. De 10-min. gesprekken zijn bedoeld voor een gesprek over 

de vakken en resultaten van uw zoon/dochter. Voor een goed verloop van de avond 

houden we ons strikt aan de vastgestelde tijd per gesprek. 

Mocht u een gesprek willen hebben met één van de onderstaande docenten, dan kunt u 

alvast rekening houden met het volgende: 

Uitsluitend aanwezig op dinsdag (dus niet op donderdag): 

 Dhr. M. Huisman 

 Mw. J. van Eijk (lo) 

 Mw. M. Lutkemeijer 

 Mw. J. Visser 

 Mw. T. Scheers 

 

Uitsluitend aanwezig op donderdag (dus niet op dinsdag): 

 Mw. R. Brendel 

 Mw. K. Frenken 

 Dhr. H. Janssen (gs) 

 Dhr. W. Janssen (lo) 

 Dhr. E. Kip 

 Dhr. J. Klok 

 Mw. M. Trouwborst 

 Mw. M. de Valk 

Wanneer u een kind heeft op de locatie Vinkeveen en Mijdrecht, let u er dan op, dat u zich 

niet voor dezelfde avond inschrijft! 

Instructies voor het inschrijven, zie de volgende link: 

 

www.veenlandencollege.nl/instructies-ouderavond/ 

 

U kunt zich tot en met zondag 8 maart digitaal inschrijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Mw. M. van ’t Hart  

Mw. L. Elbertsen 
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