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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 31 oktober 2014 

 

 

Betreft: projectweek Gezond Verstand  

 

 

Geachte leerling, mevrouw/mijnheer, 

 

Hierbij ontvangen jullie de indeling van de projectweek. In het schema zie je per dag het 

rooster van jouw groepje. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met het 

gekozen thema en jullie voorkeuren voor de workshops.    

 

Bij de workshop snoep & snacks op dinsdag en money poster op woensdag moet je 

van tevoren de geld type-test hebben gedaan en meenemen naar de workshop. Deze 

geldtypetest staat ingeroosterd op maandag! 

 

Tips over hoe je het beste een filmpje voor de eindpresentatie kan maken krijg je in de 

workshop film.  Op het geplande tijdstip op maandag gaan 2 leerlingen uit het groepje 

naar het aangegeven lokaal. Neem je camera of mobiel met de bijbehorende kabels en 

data stick mee naar de workshop! 

De filmpjes mag je met een camera of mobiele telefoon ook tijdens sommige workshops 

maken. Vraag wel van te voren toestemming aan de docent die de workshop geeft! 

Op het geplande tijdstip op donderdag is het de bedoeling dat het filmpje tijdens de 

workshop film gecheckt wordt, zodat het voor vrijdag in ieder geval in orde is. Het 

filmpje moet dus dan al toonbaar zijn!  Als het nog niet toonbaar is blijf je groepje 

donderdag op school om het toonbaar te maken. 

 

Voor een aantal onderdelen moet je sportkleding aantrekken: Hoe fit ben ik, 

weerbaarheid voor meisjes en yoga. Dit staat in het schema erbij. Bij het onderdeel 

roken moet je zelf oortjes meenemen om fragmenten te kunnen beluisteren.  

 

Kijk goed in het programmarooster hoe laat je begint.  

Iedere leerling heeft een eigen programma. Hoe werkt dit? 

 kijk in de bijlage Groepsnamenlijst in welke groep je zit;  

 kijk in het programma per dag wanneer je op school moet zijn en bij welk 

onderdeel. Het is handig om met een kleurtje jouw groep aan te geven; 

 neem dit rooster over in je agenda met tijden en lokaal. Let op, de meeste lessen 

zijn in Mijdrecht, maar een aantal ook in Vinkeveen. In het rooster staat er dan 

Vinkeveen voor. 

 

Voor vragen over de roosters en indelingen kunnen jullie mailen naar kro@hetvlc.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Namens de organisatoren van de projectweek, 

Dhr. J. Kroon 

Dhr. R. Jansen 

Mevr. K. Platt 
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