
Uit de schoolmusical Shrek!



14 december 2016: Koninklijk bezoek!

Rector: drs. Henk Ligthart



• Marga Hoohenkerk
Teamleider brugklas Vinkeveen

• José Sweerts
Teamleider brugklas Mijdrecht

Welkom bij het VeenLanden College?



Film door Entreprenasium
leerling Mexs Schellingerhout



Een kijkje op het VeenLanden College…



mbo

atheneum 5

hbo

havo 5

mavo 4 havo 4 atheneum 4

mavo 3 havo 3 atheneum 3

mavo 2 havo 2 atheneum 2

KED Vinkeveen
mavo/havo 

Vinkeveen

havo Mijdrecht havo/atheneum atheneum

universiteit

atheneum 6

Een goed begin van de toekomst…

mavo Mijdrecht
mavo/havo 

Mijdrecht



Belangrijk bij plaatsing is:

• leerlingvolgsysteem

• advies basisschool

Atheneum, havo of mavo?



• communiceren

• samenwerken

• informatie- en computertechnologie

• kritisch denken

• vaardigheden om problemen op te lossen

• sociale en/of  culturele vaardigheden

Naast het werken naar een diploma 
werken aan vaardigheden:



• Nederlands

• Frans

• Engels

• geschiedenis

• aardrijkskunde

• wiskunde

• natuur- en gezondheid

• techniek

• lichamelijke opvoeding

• muziek

• drama

• beeldende vorming

• levensbeschouwing

De brugklas:
welke vakken
krijg je?



De mentor: jouw schouder!
• mentoruur

• individuele gesprekken



• open cultuur

• talentontwikkeling

• maatschappelijk betrokken

• altijd in beweging

Waar zijn we goed in?



• absentencontrole

• winterbus (oktober – februari)

• huiswerkklas

• tussenuren oplossen

• niet van schoolplein

Veilig en vertrouwd!



• Wij denken in oplossingen.

• Wij hebben docenten die meedenken.

• Wij hebben deskundigen in huis.

• Wij hebben een uitgebreid netwerk.

Wat heb je nodig om het beste uit 
jezelf te halen?



Extra aanbod op het gebied van taal, 

science, ondernemerschap, 

kunst & expressie en sport.

Leren en doen wat bij je past…



• Entreprenasium

• M&O leerlingen kunnen MKB diploma behalen

• Vecon Business School

Leren ondernemen, ondernemend leren…



Anglia: accepting the challenge!

Anglia reis naar Bath…



Het Franse taalprogramma: Delf…

Buitenlandexcursie



Voor sportieve brugklasleerlingen

• Selectie woensdag 

22 en 29 maart 2017!

De sportklas…

Sport als 
examenvak!



Studenten van de HvA

(Hogeschool van Amsterdam)

verzorgen regelmatig gastlessen.

Deze foto is genomen bij 

een gastles muziek maken. 

Science

Selectie:

29 maart 2017



Gepersonaliseerd leren naar Zweeds model:
• uitdagende leerdoelen (korte en lange termijn)

• eigen niveau, eigen leerstijl, eigen tempo

Kunskapsskolan (KED) Vinkeveen



Hoe bereik je een doel?
• coaching (15 minuten persoonlijk per week)

• planning

• logboek

• digitaal learning portal

Gepersonaliseerd onderwijs



 In de hal is het boekje over 

Kunskapsskolan verkrijgbaar!

Meer weten?



• ouderraad

• MR

• hulp bij activiteiten

• klankbordgroep

De ouder in de school…



• gespreksavonden

• ouderavonden

• e-mail

• mentor

Op de hoogte blijven…

• Magister

• website

• Focus

• Facebook en Twitter



• Anglia en Delf

• Entreprenasium

• Sportklas

• Science

• Kunskapsskolan

In de hal informatie over:

• Leerlingbegeleiding: 

Cora Blom en 

Anneloes Vroegindeweij



Ieder jaar een musical:

• audities voor muziek, zang, dans en spel voor alle 

leerjaren

• dit jaar: “Shrek”, vorig jaar: “Hairspray!”

Kunst en expressie…



Ieder jaar: een Talentenjacht!

• audities voor alle leerjaren

Kunst en expressie…



Veel activiteiten…

Watersportdag



Projectweken…



Meerdaagse reizen…
Schotland



• scholenhockeytoernooi

• schaatsen

• scholierenveldloop

• watersport

• wintersport

• sportdagen

Sportmiddag groep 8

Sport voor iedereen…



Tekenen als examenvak…



Eindexamengala…



Schoolfeest…



• open avonden

• lesmiddag

• kennismaking

Kom en proef de sfeer…



• Open avonden:
Mijdrecht: 24 januari 2017

Vinkeveen: 26 januari 2017

• Inschrijven:
8, 9 en 10 maart 2017

Ook in de 

VO gids!

• Lesmiddagen:
Mijdrecht 8 februari 2017

Vinkeveen 15 februari 2017

• Kennismaking:
21 juni 2017


