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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 havo  

 

 

 

Vinkeveen, 20 juni 2016 

 

 

Betreft: informatie laatste schoolweken 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

De laatste weken van het schooljaar 2015-2016  zijn aangebroken, een goed moment 

om u te informeren over hetgeen uw dochter/zoon nog te wachten staat! 

Van dinsdag 21 t/m dinsdag 28 juni is de toetsweek. Er worden dan geen lessen meer 

gegeven en er zijn één of twee toetsen per dag. Het rooster kunt u vinden op onze 

website. 

 

Indien uw zoon of dochter nog werk heeft af te maken of een extra opdracht nodig heeft 

voor bijv. de vakken muziek, beeldende vorming, techniek, lichamelijke opvoeding en 

levensbeschouwing of nog een boekverslag bij de talen moet inleveren, dan zou het 

kunnen zijn dat hij/zij in de middaguren tijdens de toetsweek het betreffende werk moet 

(af)maken. De docent zal indien dit nodig is het een en ander met uw zoon/dochter 

communiceren. 

Op woensdag 29 juni het 1e lesuur (met uitloop naar het 2e  lesuur) kunnen gemiste 

toetsen ingehaald worden. Mocht uw zoon/dochter tijdens een toets absent zijn geweest 

dan is dit het moment om het werk alsnog te maken.  

Donderdag 30 juni kunnen de leerlingen de toetsen inzien in de aula tijdens het 4e 

lesuur. Aan het einde van de middag is er op donderdag een gezellige jaarafsluiting voor 

de havoleerlingen, die na dit schooljaar de locatie Vinkeveen gaan verlaten. Nadere 

informatie krijgt u via de mentor of kunt u op de website vinden. Vrijdagavond 1 juli is 

er een schoolfeest voor de hele school van 20.00-24.00 uur op de locatie Mijdrecht .  

 

Maandag 4 en dinsdag 5 juli zijn de eindrapportvergaderingen. U kunt de 

overgangsnormen op onze website vinden. Daarna is bekend welke leerlingen bevorderd 

worden naar havo 4. 

 

De eerstvolgende keer dat uw zoon/dochter weer op school wordt verwacht is op 

dinsdag 5 juli van 14.30-15.15 uur om de schoolboeken in te leveren.  

Op vrijdag 8 juli is de uitreiking van de rapporten. De leerlingen van 3 havo komen om 

9.00 uur naar school om de eindresultaten in ontvangst te nemen en elkaar nog één 

keer te zien voordat de lange zomervakantie begint. Wij wensen onze havoleerlingen een 

goed vervolg in de bovenbouw van het VLC te Mijdrecht.       

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met mij op. 

 
Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College  

 

 

Hildy van Anken, 

teamleider 
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