
 

 

 
 
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 
telefoon: 0297 - 26 15 14, fax: 0297 - 26 10 84, e-mail: infovinkeveen@hetvlc.nl 
 

 

Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

de leerlingen in klas 4 

 

 

Vinkeveen, oktober 2014 

 

 

Betreft: oriëntatie op vervolgonderwijs 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit jaar zit uw zoon of dochter in mavo 4. Uw zoon of dochter moet zich voor 1 april 2015 

inschrijven voor vervolgonderwijs. Oriëntatie op het vervolgonderwijs is daarom 

belangrijk. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden, waarvan het bezoeken van open 

dagen een zeer belangrijke is. In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de 

open dagen van de scholen die door onze leerlingen het meest gekozen worden. 

 

Het VeenLanden College biedt leerlingen de mogelijkheid om 1 maal deel te nemen aan 

een zogenaamde meeloop- of oriëntatiedag, ook als deze onder schooltijd valt. In de 

regio Utrecht worden deze oriëntatiedagen al enkele jaren met veel succes 

georganiseerd. Leerlingen kunnen m.b.v. hun BSN-nummer een account aanmaken via 

de website www.zoekjouwmbo.nl. Vanaf 27 oktober is het mogelijk om via deze website 

aan te melden voor een workshop of oriëntatiedag naar keuze. Zij hoeven dit slechts te 

melden aan de decaan. Het spreekt voor zich dat hierdoor geen schoolexamens gemist 

mogen worden. 

 

Ook de regio Amsterdam heeft sinds kort zijn eigen systeem met oriëntatiedagen, zij het 

in een iets andere vorm. Als een leerling hieraan wil deelnemen kan hij/zij een account 

aanmaken via de website www.ikkiesmbo.nl. De benodigde code hiervoor is te vinden in 

de bijlage bij deze mail. Het is goed mogelijk om in de regio Utrecht een workshop te 

volgen om te kijken of de studie bevalt en uiteindelijk in te schrijven in de regio 

Amsterdam (of een andere regio). Het volgen van een meeloop- of oriëntatiedag is geen 

verplichting, maar wel een aanrader. 

 

Indien uw zoon/dochter interesse heeft in een overstap naar de havo gelden een aantal 

aanvullende voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is een bezoek aan een open dag of 

een meeloopdag op een MBO. Het VeenLanden College begeleidt leerlingen die op de 

eigen school willen doorstromen naar de havo. Mocht dit gelden voor uw zoon of dochter, 

dan wordt hierover uitleg gegeven op donderdag 13 november tijdens de grote pauze in 

lokaal 0.03. Het is belangrijk dat alle leerlingen die meer willen weten over de havo op 

het VLC hier aanwezig zijn. 

 

Uiteraard kunt u altijd bij de decaan terecht voor vragen of voor een gesprek 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. drs. R.A.H. Fengler 

Decaan VeenLanden College 

fen@hetvlc.nl 

 

Bijlage: overzicht open dagen 2014-2015 en inloggen oriëntatiedagen leerlingen   
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