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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

de leerlingen van klas mavo 3 

 

 

Mijdrecht, 26 maart 2015 

 

 

Betreft: vakkenpakket 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dit moment vinden de individuele gesprekken omtrent de vakkenpakketkeuze van uw 

zoon of dochter met de decaan plaats. In dit gesprek wordt een voorlopig vakkenpakket 

gekozen en mee naar huis genomen. Op woensdag 22 april a.s. moet de definitieve 

keuze vastgesteld worden. Zonder wijzigingen kunt u het voorlopige formulier van uw 

zoon of dochter ondertekenen en laten inleveren bij de decaan. 

 

Als u nog twijfelt over het keuzepakket van uw zoon of dochter, of als u nog vragen heeft 

over deze pakketkeuze, dan nodig ik u hiervoor graag uit voor een 15-minuten gesprek. 

Uw zoon of dochter verwacht ik uiteraard ook bij dit gesprek.  

 

Als u geen twijfels of vragen meer heeft, wil ik u vragen het vakkenpakket van uw zoon 

of dochter te ondertekenen en uiterlijk 22 april mee naar school te geven. Een leeg 

vakkenpakketformulier kunt u terugvinden als bijlage in deze e-mail en op de website 

onder “studie en decanaat”. 

Wilt u (indien nodig) onderstaande strook invullen en naar school meegeven of 

verzenden naar hst@hetvlc.nl? 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Emil Hoogstad 

decaan mavo 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deze strook uiterlijk dinsdag 7 april inleveren bij Emil Hoogstd (hst@hetvlc.nl) 

 

De ouder(s) van ............................................................., klas ……………….  

 

willen graag een gesprek met de decaan over de sectorkeuze. 

Zij wensen bij voorkeur een gesprek op: graag meerdere mogelijkheden, zowel in de 

avond als in de middag (mijn voorkeur) aankruisen. Eventueel voorkeur vermelden. 

 

O donderdag 9 april 16.30-17.30 uur  O donderdag 9 april    18.00-21.00 uur 

O vrijdag 10 april 14.30-17.30 uur    

O maandag 13 april  14.45-17.30 uur  O maandag 13 april  18.00-21.00 uur 

O dinsdag 14 april  15.00-17.30 uur  O dinsdag 14 april  18.00-21.00 uur 

O woensdag 15 april  16.30-18.00 uur   

O maandag 20 april  14.45-17.30 uur  O maandag 20 april  18.00-21.00 uur 

O dinsdag 21 april  16.30-19:00 uur   
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