
 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van 
de nieuwe brugklasleerlingen 
 
Leiden, 26 juni 2019 
 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Het was fijn om uw zoon/dochter voor een eerste kennismaking op het Vlietland College te mogen ontvangen. Met 
de zomervakantie zelfs nog weken weg, lijkt het nieuwe schooljaar voorlopig nog niet te beginnen. Toch denk ik 
dat u en uw kind al met spanning uitkijken naar wat het Vlietland College gaat bieden.  
Wij zijn in ieder geval al begonnen met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. Uw zoon of dochter 
heeft daar van zijn/haar mentor al iets over gehoord, o.a. over de indeling van de klas. Hopelijk is daardoor nu een 
deel van de spanning verdwenen. Een bezoekje aan de website (www.vlietlandcollege.nl) kan ouders en leerlingen 
ook vertrouwd maken met onze school. 
 
Deze brief gaat vooral over de eerste weken in de brugklas, waarin de kennismakingsdagen en de 
introductieperiode vallen.  
 
DE EERSTE SCHOOLWEEK 
Hoe zien de eerste schooldagen er uit?  
a) Dinsdag 3 september 2019: ontvangst van de leerlingen door de mentor in het lokaal om 09.30 uur. De lokalen 

staan aangegeven bij de leerlingeningang. Na deze korte ontvangst per klas volgt in de aula de officiële ope-
ning van het schooljaar 2019-2020.  
De mentor verzorgt op deze dag de eerste introductie van zijn/haar klas. Hiervoor moet een pen, een schrift 
en een tas worden meegenomen. De leerlingen maken kennis met elkaar, zij leren de eerste schoolregels en 
zij krijgen informatie over het rooster, de vakken en de docenten. Ook wordt de schoolagenda uitgedeeld. De 
leerlingen mogen naar huis als het programma klaar is. We verwachten dat dit rond 13.30 uur zal zijn. 

b) De brugklaskennismakingsdagen zijn van woensdag 4 september t/m vrijdag 6 september 2019. 
c) Maandag 9 september 2019 starten de lessen. We starten die dag met een mentorles zodat de mentor nog 

even het brugklaskamp kan nabespreken en de voorbereidingen op de eerste lessen kan doornemen. De 
conciërges komen zich deze dag aan de leerlingen voorstellen en zij delen de lockersleutels uit.  
Lockerhuur is € 13,-- per jaar. Uw kind hoeft hiervoor geen geld mee te nemen. Later in het schooljaar 
ontvangt u een factuur voor de schoolkosten. 

 
DE EERSTE VIER WEKEN  
We beginnen de brugklas met een introductieperiode van vier weken: introductie met de school, met elkaar, met 
de docenten, met de vakken en met de manier van werken volgens het Vlietland Model. In deze periode doen de 
leerlingen ervaring op met proeftoetsen die nog niet meetellen in het cijferbeeld. 
 
BOEKENPAKKET EN ANDERE SCHOOLBENODIGDHEDEN 
Uw zoon/dochter krijgt het brugklas-schoolboekenpakket in de laatste twee weken voor de start van het 
schooljaar thuis gestuurd (door bedrijf OsingadeJong). Naast de schoolboeken dient uw zoon/dochter te 
beschikken over enkele andere benodigdheden. 

 Een goede schooltas. Wij adviseren een rugtas.   

 Etui met geodriehoek, potlood, kleurpotloden (voor aardrijkskunde), gum en passer   

 Lijntjesschriften, waarvan minstens 1 groot formaat (A4-formaat) met harde kaft voor 
levensbeschouwing.  

 Wiskundeschriften (2 stuks), A4-formaat met 1 cm hokjes.  

 Multomap, minimaal 1x 4-rings en 1x 23-rings inclusief insteekhoezen, gelinieerd papier.  

 Rekenmachine (Casio Classwiz FX-82ex) 

 Gymkleding (korte of lange sportbroek; T-shirt met korte of lange mouwen, trainingsjack; zaalschoenen)  

 Van Dale woordenboeken voor Nederlands en de moderne vreemde talen (Prisma).  

 De Grote Bosatlas 55e editie (ISBN 9789001120351)  
Deze lijst staat ook op onze website: https://www.vlietlandcollege.nl/Op_het_Vlietland_College/Schoolboeken 
 
Daarnaast zijn er bijkomende schoolartikelen die door school worden geleverd o.a. een tekendoos met inhoud  
(± €16,50). Ook deze kosten komen op de factuur. 
 

http://www.vlietlandcollege.nl/
https://www.vlietlandcollege.nl/Op_het_Vlietland_College/Schoolboeken


VLC-AGENDA 
Uw zoon/dochter hoeft géén eigen schoolagenda aan te schaffen. Hij/zij krijgt op de eerste schooldag een VLC-
agenda uitgereikt van de mentor.  
Deze agenda bevat zowel een huiswerkpagina als een planningspagina, hetgeen het leerproces en de 
studievaardigheden goed ondersteunt. Deze agenda wordt gebruikt in combinatie met ons digitale systeem SOM-
today.  
Meer informatie hierover volgt bij de start van het schooljaar. 
 
DE BRUGKLASKENNISMAKINGSDAGEN (kamp) 
Op het Vlietland College is het traditie om aan het begin van het brugklasjaar een aantal dagen te besteden aan de 
kennismaking. Deze kennismakingsdagen vinden plaats op een locatie buiten school. Wij hechten veel waarde aan 
dit onderdeel van de introductie.  
 
Zoals vermeld vinden de brugklaskennismakingsdagen (‘het kamp’) plaats van 4 september t/m 6 september 2019 
(dus direct in de eerste schoolweek). 
 
Waarom vinden wij de kennismakingsdagen belangrijk?  
De belangrijkste redenen zet ik voor u op een rijtje: 
- de leerlingen bouwen in korte tijd onderling een relatie op, vooral binnen de eigen brugklas. Ook leren de 

mentor en de klas elkaar kennen.  
- de ideeën van waaruit op onze school wordt les gegeven én de manier waarop we met elkaar omgaan, worden 

door elke mentor met zijn/haar klas uitvoerig besproken en in de praktijk uitgevoerd in een ontspannen 
ambiance. 

- en, zeker niet de onbelangrijkste reden, deze dagen zijn leuk; leerlingen en leraren komen altijd enthousiast (en 
vermoeid) weer thuis. 

 
De leerlingen worden op woensdag 4 september rond 8.15 uur op school verwacht. Wilt u, als u uw kind 
wegbrengt, de auto niet voor de school parkeren; daar moet plaats blijven voor de bussen!  
De koffers worden per klas verzameld voor de school o.l.v. de mentoren, bij slecht weer in de hal. Om 8.30 uur 
vertrekken de klassen met de bus naar de kamplocatie. Voor deze ochtend moet een lunchpakket en drinken 
meegenomen worden (niet in de koffer!). 
De thuiskomst is vrijdag 6 september om ongeveer 16.00 uur, eveneens aan de Apollolaan in Leiden. 
Het adres van onze verblijfplaats is: 
Landgoed de Biestheuvel 
Hoogcasteren 25 
5528 NP Hoogeloon 
Tel. 0497-591257 
www.biestheuvel.nl 
info@biestheuvel.nl 
 
Het kampprogramma 
Het voorlopige programma omvat de volgende onderdelen: verschillende mentorlessen, sport en spel, activiteiten 
in het bos, toneel en avondspelen. 
Tijdens deze programmaonderdelen wordt veel aandacht besteed aan groepsactiviteiten. De meeste activiteiten 
vinden dan ook in klassenverband plaats o.l.v. de mentor. 
 
Wat moet uw kind meenemen? 
Voor het verblijf en de verschillende programmaonderdelen heeft uw kind in ieder geval het volgende nodig: 

 goede regenkleding (je weet maar nooit). Neem ook een plastic vuilniszak mee om buiten op te zitten als het 
vochtig is; 

 2 handdoeken; 

 sportkleding, inclusief (buiten) gymschoenen, voor de sport- en spelactiviteiten; 

 zwemkleding. Bij mooi weer / wateractiviteiten is het handig als uw kind zwemkleding bij zich heeft. 

 Waterschoenen of EXTRA schoenen die nat mogen worden (verplicht bij onderdeel vlottenbouw en bij het 
zwemmen in het poeltje) 

 schrijfgerei, ((kleur)potloden of stiften; 

 gezelschapsspelletjes (voor het geval het weer tegen zit);  

 zakgeld: wij adviseren niet teveel mee te geven. Maximaal € 8,-- in klein geld in verband met automaten en 
gepast betalen; 

 een eigen bidon of waterflesje met naam erop die uw zoon/dochter zelf steeds met water kan vullen; 

 evt. een zaklamp;  

 De bedden zijn niet opgedekt dus de leerlingen moeten een hoeslaken, onderlaken en kussensloop meenemen 
en (eventueel) een deken of slaapzak. 

http://www.biestheuvel.nl/
mailto:info@biestheuvel.nl


  
Mobiele telefoon mee op kamp? Wel mogelijk, maar niet nodig! 
 • Leerlingen mogen tijdens het brugklaskamp hun mobiele telefoon1  meenemen, maar kunnen er ook voor 
kiezen die thuis te laten.  
• De leerlingen leveren hun mobiele telefoon bij aankomst in Hoogeloon in bij hun mentor2. Op iedere telefoon 
komt een sticker met de naam van de leerling 
• De mentor bespreekt na de inname van de mobieltjes de reden van inleveren en bespreekt de door de 
kampleiding gemaakte afspraken met de klas 
• De ouders krijgen een mobiel telefoonnummer van de kampbegeleiding voor eventuele noodgevallen. Dit 
nummer is 06-25407362 
• Bij vertrek uit Hoogeloon worden de mobiele telefoons weer teruggegeven. 
In iedere kamplocatie komt een kist/kast o.i.d. waar de mobiele telefoons in bewaard worden. Deze kist wordt 
bewaard in een af te sluiten ruimte. Alleen de begeleiding beschikt over de sleutels van deze ruimte.  
1 Onder mobiele telefoon wordt verstaan: alle elektronische devices waarmee gecommuniceerd kan worden, al dan niet via internet. 
2 De begeleiding is niet verantwoordelijk voor mobiele telefoons die zijn kwijt geraakt en/of kapot zijn gegaan. 

 
Verzekering 
Uw kind is verzekerd tegen ongevallen gedurende de periode van het kamp. 
Het maximaal uit te keren bedrag is € 2.500,--. 
De bagage is niet verzekerd. Het lijkt ons verstandig om de bezittingen van uw kind te merken (naam, adres). 
 
Medicijnen, etc. 
Mogelijk moet uw kind op bepaalde tijden medicijnen gebruiken of is het genoodzaakt om een dieet te volgen. 
Wilt u zo vriendelijk zijn dit soort bijzonderheden vóór maandag 8 juli 2019 per mail door te geven o.v.v. de naam 
van uw zoon/dochter en de klas waarin hij/zij zit. Gebruikt u hiervoor alstublieft het mailadres: 
j.van.den.heuvel@vlietlandcollege.nl 
Het dieet moet namelijk op tijd aan de keuken worden doorgeven. 
 
Kosten 
De kosten die voor het brugklaskamp in rekening worden gebracht bedragen € 147,50,--.  
Dit bedrag is helaas iets hoger dan het eerder vermelde bedrag. Door de verhoging van de BTW-tarieven en de 
algemene stijging van de prijzen zijn wij helaas genoodzaakt de ouderbijdrage aan te passen. We rekenen hiervoor 
op uw begrip. 
U krijgt hier op 3 juli 2019 per mail een betalingsverzoek voor via ons facturatie-systeem WIS-Collect. We 
verzoeken u dit bedrag tijdig (voor 26 augustus 2019) te voldoen.  
 
Aanwezigheid 
De kennismakingsdagen zijn verplicht voor alle brugklasleerlingen. De kosten voor de kennismakingsdagen moeten 
vooraf door de school worden betaald. Bij afwezigheid, om welke reden dan ook, is restitutie daarom niet 
mogelijk. 
 
Mentoren 
Hierbij vindt u de namen en de mailadressen van de mentoren. 
 
Tot slot 
Donderdagavond 19 september 2019 is er voor de ouders een 
eerste kennismakingsavond met de mentor. De uitnodiging volgt 
nog in het nieuwe schooljaar, maar noteert u deze datum alvast 
in uw agenda. 
Daarnaast is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar bijgevoegd, 
met daarin een eerste planning van het schooljaar 2019/2020. 
 
Wij wensen u en uw kind een goede vakantie en daarna een fijne schooltijd bij ons toe. 
     
Met vriendelijke groeten, 
 
Peter Muires       Jolie van den Heuvel 
afdelingsleider brugklassen en HAtheneum   Coördinator brugklassen 
Het Vlietland College      Het Vlietland College  

 
 

KLAS MENTOR MAILADRES: 

A1A Mw. Schoenmakers 
Dhr. Versteeg 

scn@vlietlandcollege.nl 
ves@vlietlandcollege.nl 

HA1B Dhr Van den Barselaar bar@vlietlandcollege.nl 

HA1C Dhr. Hopstaken hop@vlietlandcollege.nl 

AH1D Mw. Timmermans tim@vlietlandcollege.nl 

AH1E Mw. Visser vis@vlietlandcollege.nl 

HM1F Dhr. Dubbeldam dum@vlietlandcollege.nl 

HM1G Mw. Wierda wrd@vlietlandcollege.nl 

HM1H Dhr. Bosman 
Dhr. Van den Brink 

bos@vlietlandcollege.nl 
bri@vlietlandcollege.nl 
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