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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in MA5 

 

 

 

Mijdrecht, 27 augustus 2014 

 

 

Betreft: introductie 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

De vakantie zit er alweer bijna op. Maandag 1 september 2014 verwachten wij de 

leerlingen om 16.00 uur op school. De lokaalindeling zal maandag op de 

roosterschermen staan. 

 

Dinsdag 2 september 2014 start voor onze leerlingen van atheneum 5 het schooljaar met 

een introductiedag.  

 

De leerlingen met een EM of CM profiel gaan op introductie naar het Rijksmuseum en 

maken een Amsterdamse School tocht door het centrum van Amsterdam. De meeste 

leerlingen met een NT of NG profiel gaan naar de maasvlakte, de overige leerlingen gaan 

ook naar Amsterdam. 

 

Bij de introductiedag geldt dat het gaat om een lesdag. Eventuele absenten zullen 

worden geregistreerd. Bij ziekte geldt de normale procedure via de conciërges, dus s.v.p. 

voor 8 uur bellen! 

 

Programma wandeltocht en Rijksmuseum 

Regel een OV kaart en neem je identificatie mee! Handig is ook een fototoestel (geen 

mobiel) 

 

Om 10.00 uur  verzamelen voor het Centraal Station aan de stadzijde. 

   Je vertrekt in groepjes van 4 leerlingen, maakt de tocht 

   en bezoekt het rijksmuseum. Je kunt op deze dag materiaal 

tot 15.00 uur  verzamelen voor CKV en kunstgeschiedenis.  

 

Programma Maasvlakte  

08.00 uur  vertrek met de bus; 

10.00 uur  bezoek Future-land; 

11.30 uur  opening/welkom bij LyondellBasell; 

11.30-12.30 uur presentatie LyondellBasell; 

12.30-13.00 uur lunch, verzorgd door LyondellBasell; 

13.00-15.00 uur rondrit over terrein; 

15.00 uur  afsluiting; 

16.30 uur  terug op het VLC. 

 

Wij hopen op mooi weer. Tot maandag 1 september op het VLC! 

Dhr. drs. P. Dool, 

teamleider atheneum 3, 4, 5 en 6 
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