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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas VM3C













Vinkeveen, 24 maart 2015  

 
 

Betreft:  Uit de schaduw 31 maart 




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

 

Op dinsdag 31 maart hebben de leerlingen van klas VM3C een bijzondere dag. Zij volgen 

dan een “Uit de Schaduw”-trainingsdag, onder leiding van hun docenten Carmen 

Hoogenboom, Michiel Colijn, mentor Huub Janssen en trainers van het NTI NLP. 

 

Het programma is erop gericht dat de leerlingen elkaar en de docenten op een andere en 

nieuwe manier ontmoeten. Door “Uit de schaduw” komen leerlingen op een meer 

respectvolle manier met elkaar in verbinding. Het contact en de relatie tussen hen en de 

docenten verbetert. Vanzelfsprekend heeft dit effect op het plezier waarmee jongeren 

naar school komen en op het werkplezier van de leerkrachten. De focus zal weer meer op 

het leren gericht zijn.  

Het is onze bedoeling dat deze dag de leerlingen stimuleert om er echt voor te gaan deze 

belangrijke derde periode van het schooljaar en dat hun resultaten verbeteren. 

 

De leerlingen hebben dinsdag 31 maart de eerste vijf lesuren les volgens rooster. Van 

12.20 tot 13.00 uur is er een pauze. Het programma “”Uit de Schaduw” duurt van 13.00-

17.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.ntinlp.nl 

 

Wij hopen op een positieve dag met elkaar. 

  

Ik hoop u zo voldoende ingelicht te hebben.  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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