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Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen 

van mavo 2 en havo 2  

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 24 juni 2015  

 

 

Betreft: laatste weken 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen,  

 

Nog een paar weken en dan ….vakantie. Morgen beginnen de toetsen. Hieronder vind je 

de belangrijkste data nog even op een rijtje. 

 

Planning voor de leerlingen: 

Woensdag 24 juni: Eerste dag van de “toetsweek” voor klas 2. 

Je blijft in het lokaal tot de les is afgelopen, dus zorg ervoor dat je 

wat te leren/lezen bij je hebt (dat moet dan wel een ander vak zijn 

dan de toets)! 

 

Toetsrooster klas 2 

 

 Wo 24 juni Do 25 juni Vr 26 juni Ma 29 juni Di 30 juni 

 3
e
 lesuur Wi, 1 Ak, 1 Gs, 1 Na, 1 Bi, 1 

 4
e
 /5

e
 lesuur Ne, 1 Fa, 2 Du, 1 En, 1 

  

Dinsdag 30 juni: Laatste dag van de toetsweek. 

 

Woensdag 1 juli: Toetsen van de toetsweek inhalen tijdens het 1e uur in het OLC met 

zo nodig uitloop in het 2e uur.  

 

Donderdag 2 juli 4e uur toetsen inzien. De lokalen staan op de monitor. Controleer op 

deze dag of alle cijfers goed in Magister staan. Neem contact op met 

je docent wanneer een cijfer mist of fout vermeld staat. 

 

Vrijdag 3 juli:  Slotactiviteit van de klas met je mentor 

Schoolfeest voor de hele school in Mijdrecht van 20.00 – 24.00 uur 

 

Dinsdag 7 juli: Inleveren schoolboeken 

   10.00 – 10.30 uur  M2 klassen 

10.30  - 11.00 uur  H2 klassen 

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


 

 
 
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 KZVinkeveen 

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

Informatie over het inleveren van de boeken en het huren van de 

boeken voor volgend jaar vind je op de website.  

Vanaf dinsdag moet ook je kluis leeg zijn in verband met de 

schoonmaak. Alles wat daarna nog in een kluisje ligt, wordt 

weggegooid of gaat naar een goed doel. 

Wanneer je voor een vak een taak moet maken, krijg je van je 

mentor bericht. Deze taak moet uiterlijk vrijdag 10 juli ingeleverd 

worden. 

 

Vrijdag 10 juli: 9.00 uur rapportuitreiking ( lokalenindeling volgt op monitor) 

 Wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij de rapportuitreiking, moet je 

van te voren een envelop met postzegel inleveren bij je mentor. Het 

rapport wordt dan opgestuurd. Rapporten mogen niet worden 

meegegeven aan medeleerlingen! 

  

Dinsdag 25 augustus: Introductiedag 3e klassen  

 

Ga je naar mavo 3; 

De indeling van de nieuwe mavo 3 klassen gebeurt op basis van de gekozen vakken en 

daar maakt een computerprogramma de meest gunstige roosters bij. Het is voor mij niet 

mogelijk te sturen in dit proces. Daarom kunnen leerlingen niet aangeven bij wie ze in de 

klas willen. Er kan niet worden geschoven.  

 

De afgelopen 2 jaar was de werkweek mavo 3 in de introductieweek. Komend schooljaar 

is de werkweek in van 13 oktober tot 16 oktober 2015. We gaan opnieuw naar Parijs.  

Tijdens de informatiebijeenkomst in september krijgt u daar meer informatie over van de 

mentor. Wel is het van belang voor leerlingen die medicijnen slikken om een  

medicijnpaspoort aan te vragen. Wanneer is dit nodig? 

• Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Voorbeelden 

van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn: 

• sterke pijnstillers; 

• slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta; 

• ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta; 

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan 

heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen 

meeneemt voor eigen gebruik. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/wat-

moet-ik-doen-als-ik-medicijnen-wil-meenemen-naar-het-buitenland.html  

 

Ga je naar havo 3; 

In de indeling van de havo 3 klassen wordt door de mentor gemaakt. Zij kennen de 

leerlingen goed en maken samen evenwichtige klassen. Na de formatie van de klassen 

zal hier niet meer in worden geschoven.  

 

Heel veel succes bij de voorbereiding van de toetsen en veel plezier bij de 

eindactiviteiten! 

 

Iris Versteeg, 

teamleider mavo 2-3-4/ havo 2 
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