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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

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

van mavo 3  

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 21 juni 2016  

 

 

Betreft: laatste weken 

 

 

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

 

De laatste PTA’s worden deze week gemaakt. Hieronder vind je de belangrijkste data op 

een rijtje voor de laatste 2 weken. 

 

Planning voor de leerlingen: 

Maandag 27 juni: Voor 9.00 uur zijn de cijfers ingevoerd in Magister 

 Tussen 10.00-11.00 uur inzien van de PTA’s – rooster op monitor 

 Voor 12.00 uur herkansingen opgeven via Magister, je mag 2 

toetsen herkansen. 

 

Woensdag 29 juni: Inhalen van PTA toetsen en herkansingen 2e tot en met het 5e uur. 

Iedereen start om 9.00 uur ongeacht of 1 of 2 toetsen maakt. Je 

krijgt een mapje en je maakt je 2e toets er direct achteraan. Omdat 

het meerdere uren zijn mag je een flesje water meenemen en 

eventueel wat te eten. Let op; niet knoeien over de toetsen. 

 

Vrijdag 1 juli:  Slotactiviteit van mavo 3 met je mentor. 

Schoolfeest voor de hele school in Mijdrecht van 20.00 – 24.00 

uur. Schrijf je zo snel mogelijk is via Magister! 

 

Maandag 4 juli: Rapportvergaderingen van mavo 3. Indien je niet over bent of je 

hebt een taak dan wordt je ’s middags door je mentor gebeld. 

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

mentor bericht. Deze taak moet uiterlijk vrijdag 10 juli ingeleverd 

worden. 

 

Dinsdag 5 juli: Inleveren schoolboeken  11.30 – 12.00 uur   

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. 

 

 

Vrijdag 8 juli:  9.00 uur rapportuitreiking (lokalenindeling volgt op monitor) 
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 Wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij de rapportuitreiking, moet je 

van te voren een envelop met postzegel (1) inleveren bij je mentor. 

Het rapport wordt dan opgestuurd. Rapporten mogen niet worden 

meegegeven aan medeleerlingen! 

  

Dinsdag 23 augustus: Introductiedag 4e klassen  

 

De indeling van de nieuwe mavo 4 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.  

 

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

eindactiviteiten! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

Iris Versteeg, 

teamleider mavo 2-3-4/ havo 2 
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