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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 
Mijdrecht, september 2014 
 
 
Betreft: London werkweek 10 november 2014 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Op 10 november vertrekt uw zoon of dochter met ongeveer 70 andere leerlingen uit havo 4 en 
atheneum 4 naar London, Engeland.  Op het bijgesloten formulier kan uw dochter/zoon aangeven 
met wie hij/zij in het gastgezin wil.  Lever dit formulier uiterlijk 3 oktober a.s. in bij de heer 
Vreeken, lokaal 103. Binnenkort ontvangen de leerlingen het programmaboekje, dat meegenomen 

dient te worden.  Elke leerling die naar behoren de activiteiten van de werkweek afsluit en een 
verslag schrijft, verdient 40 studielasturen. 
 
Het vertrek is op maandag 10 november om 7.00 uur.  Uw zoon of dochter wordt een half uur 
eerder, dus om 6.30 uur, bij school verwacht (ingang Diamant) in verband met het inladen van de 
bagage en de controle van paspoorten / identiteitskaarten. Voor deze dag moeten de 
leerlingen een lunchpakket meenemen. 
 
De school heeft geen reisverzekering afgesloten, aangezien veel mensen een doorlopende 

reisverzekering hebben.  Wij verzoeken u vriendelijk een reisverzekering zelf af te sluiten. Het kan 
zijn dat u gedurende de schoolreis contact moet opnemen met uw zoon of dochter. Voor 
dringende gevallen, buiten schooltijd, kunt u zich in verbinding stellen met  de heer A. Kraak, 
conrector (0227-540151). Ervaring heeft ons geleerd dat regelmatig rechtstreeks bellen heimwee 
in de hand werkt. 
 
Met uitzondering van de laatste maaltijd op vrijdag zijn alle maaltijden inbegrepen.  De dagen 
waarop we ’s avonds in Londen blijven, krijgen de leerlingen een dubbel lunchpakket mee.  Meestal 

vinden zij het echter toch leuk ergens een snack te kopen of een blikje drinken.  Hoeveel geld uw 
kind moet meenemen is moeilijk te zeggen. Versnaperingen hier en daar, souvenirs voor thuis …  
 
Het is de bedoeling er voor iedereen een leuke week van te maken.  Wij  verwachten van de 
leerlingen dat zij de normale fatsoensregels naleven, luisteren naar de docenten en doen wat er 
gevraagd wordt.  Uiteraard dienen zij zich in het gastgezin te houden aan de daar geldende regels.  
Zij dienen er rekening mee te houden dat daar niet alles is zoals zij het thuis gewend zijn.  Roken 
in huis is niet toegestaan en de leerlingen mogen ’s avonds niet op eigen gelegenheid op stap.  Het 
niet naleven van bovenstaande regels kan inhouden dat besloten wordt een leerling van verdere 

deelname aan het programma uit te sluiten.  Er zal dan overleg gevoerd worden met de school en 
met u. Er dient sprake te zijn van een vertrouwensbasis, omdat de leerlingen niet voortdurend in 
het zicht van de begeleiders zullen zijn.  Het is om die reden dat er behoefte is aan steun van het 
thuisfront.  Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.  We gaan ervan uit dat iedereen de 
reis naar en het verblijf in Engeland ervaart als een belevenis waarop met plezier kan worden 

teruggekeken.   
 
We arriveren op vrijdag 14 november om ongeveer 20.30 uur in Mijdrecht. Als de aankomsttijd 

onverhoopt erg lijkt te gaan afwijken, zullen we u daarover berichten.           
 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt ons zowel op 
school als privé bellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
VeenLanden College 
 

namens de reisleiding, 
 
De heer R. van den Hoed,  
De heer R. Vreeken (0172-575508) 
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