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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van atheneum 4 
 
 
Mijdrecht, 27 augustus 2014 
 
 
Betreft: introductiedag 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen, 
 
De vakantie zit er alweer bijna op. Maandag 1 september start voor atheneum 4 het 
schooljaar op school om 16.00 uur. De leerlingen kunnen dan kennis maken met elkaar en de 
mentor en ontvangen het lesrooster alsmede instructies voor de introductiedag op 2 
september. 
 
Op dinsdag 2 september zal atheneum 4  het interactieve programma ‘The experience’ 
volgen bij het instituut voor beeld en geluid in het mediapark te Hilversum. Leerlingen 
presenteren zelf het nieuws, maken een radioprogramma, doen een screentest, staan zelf 
op het podium en werken achter de schermen. Meer informatie vind je op: 
http://www.beeldengeluid.nl/theexperience 
 
Doel van deze introductie is –naast het vergroten van de mediakennis- de kennismaking met 
de gehele atheneum 4 laag, met de mentoren en lesgevende docenten. 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! 
 
Belangrijk 

 de leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het instituut voor beeld en geluid; 

 regel –indien nodig- een OV kaart!; 

 plan je route naar het instituut voor beeld en geluid    
(Mediapark Boulevard 1, Hilversum) op http://9292.nl); 

 wees op tijd!; 

 lunchpakket dien je zelf mee te nemen. 
 
Het programma 
09.30 uur leerlingen zijn bij het instituut voor beeld en geluid; 
09.45 uur start programma ‘The experience’; 
12.15 uur einde programma; 
12.30 uur terug naar huis (op eigen gelegenheid); 
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Het belooft een mooie start van het nieuwe seizoen te worden. Tot dinsdag 2 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
VeenLanden College 
 
 
Mentoren atheneum 4, 
Y. Chaigneau, C. Kuilman en J. Quartel. 

 

mailto:info@hetvlc.nl
mailto:infovinkeveen@hetvlc.nl

