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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 4 












Vinkeveen, 22 april 2015  

 

 

Betreft: informatie laatste schoolweken 




Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,  

 

Hierbij informeren wij u en jou over de laatste schoolweken van klas 4. 

Het definitieve examendossier (met ingehaald en herkanst werk) wordt uitgedeeld op 

donderdag 23 april. Zorg ervoor dat u/jij deze cijfers goed controleert. Bij vragen 

kunt u contact opnemen met de heer Uyttewaal. Mochten wij van u geen reactie 

ontvangen vóór vrijdag 24 april om 8.00 uur, dan gaan wij ervan uit dat u 

akkoord bent met de cijfers. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

23 april:  proefexamen in de gymzaal van 9.00-11.30 uur. Kwartier van tevoren 

aanwezig zijn. Hierna facultatief les. De leerlingen maken zelf een afspraak 

met hun docent om het proefexamen te bespreken; 

24 april:  uitstapje naar Walibi. Aanwezig op school om 8.45 uur. Terug bij school om 

ongeveer 17.00 uur. In de bus en in het park is geen alcohol toegestaan; 

25 april t/m 10 mei: meivakantie; 

11 mei:  start CSE; 

28 mei:  examengala; 

11 juni:  uitslag CSE 1; 

16 juni:  start CSE 2; 

1 juli:   diploma-uitreiking 20.00 uur.  

 

Uw zoon dochter heeft een draaiboek van de examens ontvangen, waarin u alle 

informatie over het examen kunt nalezen. De data en tijdstippen van de examens staan 

hier in. Ook kunt u informatie vinden op de site van de overheid: mijn.examen.nl. 

Waar ik u nu alvast op wil wijzen is de volgende regel: een leerling mag tot een half uur 

te laat komen op het examen, daarna wordt hij/zij niet meer toegelaten en moet hij/zij 

dit examen in het tweede tijdvak afleggen. 

 

Laten we hopen dat onze leerlingen de examens met goed gevolg afleggen! 

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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