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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen van havo5 

 

 

Mijdrecht, 27 augustus 2014 

 

 

Betreft: introductie 

 

 

Beste leerlingen, 

Na een lange vakantie gaat volgende week het nieuwe schooljaar van start. We beginnen 

op dinsdag 2 september 2014 met een verplichte introductie voor havo5, per klas met de 

mentor. Op die dag willen we met elkaar kennismaken, het lesrooster bespreken, het 

programma voor het examenjaar doornemen, gezellig lunchen, starten met het 

profielwerkstuk en plannen maken voor het nieuwe schooljaar.  

We willen je dan ook van harte uitnodigen op: dinsdag 2 september om 9.00 uur.  

Om 9.00 uur word je verwacht in de aula van de school. De burgemeester van de 

gemeente De Ronde Venen, de heer Maarten Divendal, zal het schooljaar openen met de 

introductie van de campagne “Burgernet”. Aansluitend start het introductieprogramma 

met je mentor in een leslokaal.  

Vergeet niet om je schoolspullen mee te nemen (agenda, schrijfmateriaal, onderwerp 

profielwerkstuk e.d.). Aan het begin van de zomervakantie heb je thuis een brief 

ontvangen met informatie over het profielwerkstuk. Neem deze brief ook mee naar 

school. Er wordt op school een lunch door je klas verzorgd. Je hoeft dus niet je eigen 

brood mee te nemen. De introductie eindigt rond 14.30 uur. 

De voorlopige klasindeling staat op Magister. De klasindeling hangt op dinsdag 2 

september 2014 op het mededelingenbord in de hal van school of is al via Magister 

bekend gemaakt. De mentoren van havo5 zijn: 

MH5A de heer E. Kip 

MH5B mevrouw J. Kok – Hamersma 

MH5C de heer J. Rouwenhorst 

MH5D mevrouw W. Kuyt 

MH5E de heer G. Rienks 

MH5F mevrouw E. van Kooperen  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

M. Huisman, 

teamleider havo 3-4-5 

hui@hetvlc.nl   
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NB. Het programma is onder voorbehoud 
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