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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit atheneum 6 

 

 

 

 

Mijdrecht, 27 augustus 2014 

 

 

Betreft: introductiedag  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, 

 

De vakantie zit er alweer bijna op. Dinsdag 2 september 2014 start voor onze leerlingen 

van atheneum 6 het schooljaar op het VLC zelf. 

 

In de loop van de laatste week van de vakantie zal de klasindeling bekend worden. In de 

bovenbouw van het atheneum worden leerlingen in klassen ingedeeld op basis van het 

rooster en het bijbehorende vakkenpakket. Een verzoek tot een overplaatsing kan 

maandag op school worden gedaan bij de teamleider dhr. drs. P. Dool inclusief 

vermelding van de zwaarwegende redenen die aan zo’n verzoek ten grondslag liggen. 

In de loop van de jaren is gebleken dat overplaatsingen complex en niet of slecht 

realiseerbaar zijn. 

 

Bij de introductiedag geldt dat het gaat om een lesdag. Eventuele absenten worden 

geregistreerd. Bij ziekte geldt de normale procedure via de conciërges, dus s.v.p. voor 8 

uur bellen! 

 

Programma 

We verwachten je om 9.00 uur in de aula voor een toespraak van de burgemeester.  

10.00 uur - 11.30 uur bij je mentor profielwerkstuk bespreking. Je maakt een start  met 

jouw profielwerkstuk. Het doel is in de eerste schoolweek twee onderwerpen te kunnen 

voorstellen aan je vakdocent. 

Heb jij jouw onderwerp al gekozen, materiaal gezocht, een opzet voor hoofd- en 

deelvragen, dan word je vriendelijk verzocht dit mee te nemen.  

 

11.30 - 12.30 uur speciale groepsopdracht (neem videocamera of smart Phone mee); 

12.30 - 13.00 uur pauze; 

13.00 - 14.00 uur afronding groepsopdracht.  

 

De mentoren zorgen voor eten en drinken. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Namens de mentoren van atheneum 6, 

mw. De Kruif, dhr.Hoogers en dhr. Vreeken 
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