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Stel, je kiest voor het Vlietland College. Wat mag je dan van 

ons verwachten? Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kunt 

zijn, ontdekt wat je leuk vindt, erachter komt wat je lastig 

vindt, samenwerkt en dat je een steentje bijdraagt aan de 

school. Een positieve sfeer, waarin we interesse in elkaar 

hebben, staat bij ons centraal. 

Waarom? Omdat je pas echt leert 

en jezelf ontwikkelt als je goed in 

je vel zit, als je je prettig voelt in je 

klas en op school. 

‘Ontdek je talent.’ Tja. Maar hoe 

ontdek je op welk gebied jouw 

talenten liggen? Daar kom je 

achter door heel veel verschillende dingen te doen. Gewoon 

uitproberen. Toneel, sporten, extra vakken, schrijven voor de 

schoolkrant, de Wiskunde Olympiade, meepraten over plan-

nen voor de school, een filmavond organiseren en misschien 

wel mee met een reis naar het buitenland. Er kan van alles. 

Probeer van alles. Voor je het weet ontdek je je verborgen 

talenten!

Op het Vlietland College willen we zo goed mogelijk aan-

sluiten bij jouw leervraag. Iedereen is ergens anders goed in. 

Daarom werk je met een laptop en met studiewijzers waarin 

je keuzemogelijkheden hebt. Het maakt het mogelijk om 

jezelf uit te dagen bij vakken en onderwerpen die je goed 

liggen en makkelijker om je te ondersteunen bij vakken of 

onderwerpen die je moeilijk vindt.

Het Vlietland College zijn we samen, alle leerlingen en 

iedereen die bij ons op school werkt. Met elkaar maken we 

de school. Als je kiest voor het Vlietland College, kies je voor 

een school waar je de ruimte krijgt om jezelf te zijn, zodat je 

een nog betere versie van jezelf kunt worden. 

Je begint bijna aan een nieuw avontuur: jouw middelbare schooltijd. Je kijkt er vast naar uit. Tegelijkertijd kan ik me voorstel-
len dat je het ook spannend vindt. Gelukkig is er in Leiden een ruime keus aan goede scholen. De uitdaging waar jij nu voor 
staat is de juiste school voor jou eruit pikken. Hoe pak je zo’n belangrijke beslissing aan? Kijk om je heen, bezoek een paar 
websites, praat met je ouders en vraag vrienden die al op de middelbare school zitten naar hun ervaringen.

Mathieu Arnouts    (rector)

Het Vlietland College zijn 
we samen!



Andere klasgenoten, nieuwe vakken, 
een ander gebouw. Eigenlijk is alles 
nieuw. Maar geen nood, op het Vliet-
land College zorgen we ervoor 
dat je je snel thuis voelt.

Al voor de zomervakantie maak je 

kennis met je mentor en je klas. In de 

eerste week na de vakantie leer je de 

school en je klasgenoten beter kennen. 

Voor je het weet voel je je helemaal 

thuis.

Presteren op niveau

Op het Vlietland College hebben we 

(tweejarige) brugklassen voor vwo, 

havo/vwo en mavo/havo. Om te be-

palen waar jij ‘hoort’, kijken we vooral 

naar het advies van de basisschool. Als 

we je beter kennen, stellen we defini-

tief vast welk schooltype het beste bij 

je past. Je kunt vanuit elke brugklas 

doorstromen naar mavo, havo en vwo.

Mentor

De mentor let op je resultaten, helpt je 

en houdt contact met je ouders. Tijdens 

de mentorlessen besteedt hij of zij ook 

aandacht aan de aanpak van je school-

werk en de sfeer in de klas. 

Leren studeren

Ook in de lessen besteden we aandacht 

aan ‘leren leren’. Dat doen we met het 

Vlietland Model waarmee je ‘spelender-

wijs’ een juiste studiehouding aanleert. 

Heb je tijdelijk behoefte aan extra 

steun voor 

een vak, 

dan kun je 

naar het 

Ster(k)uur.

Laptops

Sinds vorig jaar 

werken we op het 

Vlietland met Chrome-

books. Zeker, je hebt ook nog boeken. 

Maar je zult met grote regelmaat ook 

op je laptop kunnen werken, zowel in 

de les als thuis.

Extra’s

Het Vlietland College biedt heel veel 

extra’s, zoals: de sportinstuif, het 

schooltoneel, het brugklas theater-

project, schoolfeesten, de Experience 

Day en een drukbezochte podiumavond. 

Natuurlijk zijn er ook veel commissies 

waaraan je kunt meedoen, zoals de 

leerlingenraad en de schoolkrant. 

Van groep 8 
naar de 
brugklas

Schooldag

De schooldag begint om 

8.15 uur, als je het eerste 

uur op school moet zijn. 

De meeste lessen duren 50 

minuten. Er is een pauze na het 

derde, het vijfde, en het zevende 

uur. Brugklassers hebben daarvoor het 

Brugklashonk, een pauzeruimte die 

speciaal voor jullie bestemd is. Houd 

er rekening mee dat je op de middel-

bare school per dag zeker 1,5 uur met 

huiswerk bezig bent.

Chivano Bavelaar, vorig schooljaar 
HAtheneum 1, nu vwo 2, heeft genoten 
van het brugklasproject. ”Mijn conclu-
sie: al met al een geweldig project!”

‘Het brugklasproject is een project 

voor het vak drama, waarbij iedere 

brugklas een bepaald beroep moet 

naspelen. Elke brugklas is onderver-

deeld in groepjes. Voor het project zijn 

twee lesdagen uitgetrokken waarin het 

toneelstuk bedacht, geoefend en 

op de laatste dag gepresen-

teerd wordt aan de andere 

brugklassen in de aula. Ook 

worden er in die twee dagen 

decorstukken gemaakt door 

de leerlingen zelf of de betrokken 

vakdocent De mentoren en de vakdo-

cent drama begeleiden het project.’

‘Het brugklasproject was leuk om te 

doen. We kregen genoeg tijd om zowel 

het toneelstuk te bedenken als te oe-

fenen. Ook was er bij het schrijven van 

het script genoeg begeleiding. Op de 

laatste dag van het brugklasproject 

presenteerden we het toneelstuk 

aan een groot publiek bestaan-

de uit alle leerlingen van de 

brugklassen. 

Persoonlijk vond ik dat onderdeel 

het leukste van het hele brugklas-

project. Mijn conclusie: het was een 

geweldig project!’

Het brugklasproject



Biek: Vooral dat het heel leuk zou wor-

den. Uiteindelijk zijn de pauzes en het 

brugklaskamp het leukste geweest. 

Tijs: Ik vond brugklaskamp wel echt 

het allerleukste. We gaan ook nog naar 

Duinrell, dus misschien gaat dat nog 

leuker worden.

Tijs: Je krijgt echt heel veel verschil-

lende vakken en docenten opeens. Bij 

rekenen hoef je op de basisschool 

eigenlijk niet te leren, maar bij wiskun-

de moet je echt veel oefenen.

Biek: De pauzes zijn echt heel an-

ders. Op de basisschool gaat iedereen 

bijvoorbeeld voetballen. Op de middel-

bare school zie je iedereen vooral met 

elkaar praten of op hun telefoon zitten.  

Tijs: Ik had eigenlijk wel wat meer 

huiswerk verwacht.

Tijs: Ik vond alle spellen onwijs leuk. 

Het was ook heel leuk om elkaar te 

leren kennen en dat je ook te weten 

komt waar je klasgenoten goed in zijn.

Biek: Je had eigenlijk best wel veel 

vrijheid na de activiteiten, zodat je ook 

met de leerlingen uit andere klassen 

kon kletsen.

Tijs: Iedereen was na kamp eigenlijk 

wel naar elkaar toe gegroeid. Het hielp 

dat veel van de leerlingen uit onze klas 

elkaar al kenden, maar er zijn ook veel 

nieuwe vriendschappen ontstaan.

Biek: Ik kende echt niemand en ik heb 

nu echt hele goede vrienden. Kamp 

heeft er wel voor gezorgd dat ik m’n 

vrienden heb leren kennen.

Tijs: Maak een rooster/planning voor 

elke week, zodat je weet wat er alle-

maal aan komt en het overzicht houdt. 

Biek: In het begin maakte ik me druk 

om hoe je alle lokalen gaat vinden, 

maar dat gaat echt vanzelf, dus maak je 

geen zorgen. 

Alize Leemans, vorig jaar HAtheneum 

1, nu 2 vwo, is enthousiast. Het brug-

klaskamp was haar op het lijf geschre-

ven. “Elke ochtend werden we wakker 

gemaakt door pannen en deksels. Dat 

was iets minder leuk.”

Als eerste gingen we met de bus naar 

de locatie. Toen we daar aankwamen 

gingen we kamers verdelen en spul-

len uitpakken. We kregen wat tijd voor 

onszelf en toen begonnen we aan de 

activiteiten. We gingen een muur be-

klimmen en kratten stapelen. 

In de avond deden we een spooktocht 

en de volgende dag gingen we alle-

maal sportactiviteiten doen. We hebben 

ook een spel gedaan waarbij wij naar 

landen (dat waren mensen) moesten 

gaan, maar we moesten niet gepakt 

worden door de maffia die waterpis-

tolen had. In de avond deden we een 

soort quiz en dat was ook leuk. 

De dag erna gingen we boogschieten 

en een parcours doen. Bij het terrein 

waar we waren, was ook een watertje 

en daar gingen we vlotten bouwen en 

uittesten. Er was ook een avond waar je 

kon doen wat je wilde. Sommige 

kinderen gingen spelletjes spelen, de 

anderen gingen nog buiten voetballen 

of andere dingen doen. Elke ochtend 

werden we wakker gemaakt door 

pannen en deksels. Dat was iets minder 

leuk. De laatste dag waren er nog grote 

spellen die je kon doen en dat was 

ook heel grappig. Toen moesten we 

onze spullen gaan pakken, want de bus 

stond al klaar. We gingen weer naar 

huis en het was een geweldig kamp. 

Dat heeft de school goed geregeld. 

Veel plezier voor degenen die dit nog 

gaan doen.

Wat is voor jullie het grootste 

verschil met de basisschool? Wat vonden jullie van het brugklaskamp?

Als je de klas bekijkt voor en na kamp, wat 

is dan het verschil dat jullie gezien hebben?

Hebben jullie nog advies voor 

de nieuwe brugklassers?

Wat waren jullie verwachtingen 

van de middelbare school?

Hoe hebben de brugklassers van vorig 

jaar de overstap naar het Vlietland 

ervaren? Tijs en Biek (2 vwo) vertellen 

over hun eerste jaar op het Vlietland 

College.

Brugklaskamp



Maar, er zijn natuurlijk ook hele 

praktische kanten aan het vak van 

conciërge. Vandaag heb ik bijvoorbeeld 

een leerling geholpen met de ketting 

van zijn fiets en er meteen een kleine 

opknapbeurt aan vastgeplakt. Het is 

heerlijk om te zien hoe blij zo’n 

leerling daarna is.  

Tommy Karels (35) is sinds 3,5 jaar 
conciërge op het Vlietland College. 
“Het is hier net één grote familie 
en met onze leerlingen mogen 
we blij zijn.”

Ik heb lang in de horeca gewerkt, als 

manager van clubs en discotheken. Op 

een gegeven moment vond ik het wel 

mooi geweest. Mijn vrouw, die in het 

onderwijs werkt, overtuigde mij 

ervan dat conciërge iets voor me zou 

kunnen zijn. Mijn eerste baan was op 

een school in Den Haag met 1600 

leerlingen. Tijdens de open dag 

raakte ik met een schoolleider van 

het Vlietland College in gesprek. Dit 

inspireerde mij om over te stappen. 

Inmiddels werk ik hier ruim drie jaar, 

met veel plezier. 

Ik probeer mezelf te zijn en 

ik snap leerlingen die moeite 

hebben met school. Ik was zelf 

ook geen lieverdje; je had me niet in 

klas willen hebben. Laatst nog kwam er 

een ‘boefje’ - lees de aanhalingstekens - 

bij me langs die overhoop lag met een 

schoolleider. Ik heb geprobeerd om die 

jongen eerst weer rustig te krijgen, hem 

erop gewezen dat hij beter even kon 

meebewegen. 

Op het Vlietland hebben wij over 

algemeen heel lieve leerlingen. De 

docenten, en wij natuurlijk, mogen onze 

handjes dichtknijpen. Op de school 

waar ik hiervoor werkte was dat wel 

anders. De sfeer op het Vlietland is 

ontspannen en gezellig. Je krijgt het 

idee dat je onderdeel bent van een 

grote familie. 

Ik zie meteen dat er iets aan de hand 

is. Dan neem ik zo’n leerling even apart. 

Vraag je wat er is, dan gaat het lipje 

trillen en komt vaak het hele verhaal 

er in één keer uit. Het kan van alles 

zijn: ouders die scheiden, pesten, 

slechte cijfers. Een beetje aandacht 

en een luisterend oor werken dan 

geruststellend voor een leerling.

 Een conciërge 

met een hart 

“Je krijgt hulp waar het nodig 

is.”   Angel Simonian, 4 havo

“Het Vlietland College is een prima school 

waar ik me op mijn plek voel en waar je 

goed geholpen wordt. Ik heb er zelf eerlijk 

gezegd niks op aan te merken en vergele-

ken met andere scholen in de omgeving is 

dat al heel wat.”                            

Daniël Dijke, 5 havo

“Ik vind deze school fijn, omdat 

je altijd jezelf kunt zijn en daar 

is ook veel aandacht voor.” 

Mariska van der Reijden, 5 vwo



 BOS: Waarom vind je het zo leuk om 

mentor te zijn?

WRD: Je krijgt een speciale band met 

de klas. Je helpt de leerlingen wegwijs 

te maken in het reilen en zeilen van de 

middelbare school. En jij? 

BOS: Ik vind het heel erg leuk om leer-

lingen te helpen bij het zetten van 

de eerste stappen op de middel-

bare school. Vooral de eerste we-

ken hebben een enorme impact 

en om dan een steunpunt te zijn 

voor de leerlingen, geeft veel vol-

doening. Wat vind jij belangrijk 

om in de mentorlessen te doen?

WRD: Bespreken wat er speelt in de 

klas en waar ze tegenaan lopen. Vooral 

in de eerste weken willen de leerlingen 

veel weten over bijvoorbeeld het roos-

ter en de lokalen.

BOS: Ik probeer veel aandacht te beste-

den aan het groepsproces en de plek in 

de klas. Een veilig gevoel in de klas is 

de eerste stap om tot leren te komen.

WRD: Ik vind het ook fijn om individu-

ele gesprekken te voeren omdat ik wil 

weten hoe het gaat met de leerlingen. 

Niet alleen qua cijfers maar ook hoe 

het met ze gaat op persoonlijk vlak. 

Het werkt vaak beter om 

dat met de leerlingen 

apart te bespreken.

BOS: Zeker als 

het om gevoelige 

onderwerpen gaat, 

is het belangrijk dat 

leerlingen je  vertrouwen. 

Alleen dan kun je ze goed helpen. Wat 

doe je nog meer?

WRD: We leggen in de brugklas de 

basis met studievaardigheden, plannen 

en het ‘leren leren’. Daarbij geven we 

de leerling de ruimte om uit te zoeken 

wat bij ze past. Leerlingen kunnen 

bijvoorbeeld kiezen uit verschillende 

workshops rond deze thema’s. Welke 

workshop geef jij?

BOS: Ik geef ‘aantekeningen maken’ 

met behulp van de Cornell Methode. Ik 

vind dat vooral leuk om te doen, omdat 

het zo overzichtelijk en eenvoudig is. 

En, je kunt de Cornell-methode 

ook gebruiken bij de voorberei-

ding voor je toetsen. Wat doe 

jij?

WRD: Ik geef ‘organiseren’. 

Daarbij moet je denken aan een net 

bureau en de leerboeken op een vaste 

plek, maar ook het ordenen van 

de bestanden op je Chromebook. 

Zijn er nog andere zaken die je 

leuk vindt aan het mentoraat? 

BOS: Ik ga altijd als eerste klassenuitje 

bowlen met de groep. Ik vind het erg 

leuk om met de groep ook in een ande-

re setting dan school te zijn. Mijn colle-

ga’s gaan ook wel eens pizza eten met 

de klas, naar Jump XL 

of naar Duinrell.

WRD: Ik vind het 

ook erg leuk om 

het brugklasproject 

te doen met de groep. Vooral omdat je 

de leerlingen dan van een hele andere 

kant ziet. Tot slot ben ik ook altijd erg 

trots bij de diploma-uitreiking. Bij het 

zien van de jonge dames en de bomen 

van kerels, denk ik aan de kleine jonge-

tjes en verlegen meisjes in de brugklas 

en dan is het leuk om te denken aan 

het leggen van de basis voor 

die kinderen.

de brugklas

mentor

Op het Vlietland College - en zeker in de brugklas - is het mentoraat 
heel belangrijk. Een gesprek tussen twee hardcore brugklasmentoren: 

Frits Bosman en Daphne Wierda.



 

Ik ben Femke, ik ben de afgelopen twee 
jaar leerlingmentor van klas 1 havo-
vwo geweest.

Toen ik zelf naar de brugklas ging, vond 

ik het natuurlijk erg spannend: nieuwe 

mensen, een nieuw gebouw en gelijk 

op brugklaskamp. Ik vond het erg fijn 

om twee leerlingmentoren te hebben 

bij wie je altijd terecht kon. Ik wist zelf 

al snel dat ik ook leerlingmentor wilde 

worden om de nieuwe brugklassers te 

begeleiden.

In juni komt de brugklas voor het eerst 

bij elkaar. De nieuwe leerlingen leren 

dan elkaar en de mentor en leerling-

mentoren kennen. Het is wel zo fijn om 

iedereen al een keer 

gezien te hebben 

voordat je op kamp 

gaat; dat maakt het 

net wat minder span-

nend. Na de zomervakan-

tie was het zover en gingen 

we op kamp. Hier hebben we 

veel leuke activiteiten gedaan en leer-

de iedereen elkaar kennen.

Als leerlingmentor assisteer je de 

mentor tijdens bijvoorbeeld het brug-

klaskamp of klassenuitjes. Maar het 

belangrijkste is dat je een aanspreek-

punt bent voor de leerlingen. Als ze 

ergens mee zitten, kunnen ze altijd bij 

je terecht. Als ze een vraag hebben 

over hun boeken of een lokaal niet 

kunnen vinden 

hebben ze 

iemand om het 

aan te vragen.

Ik vond het leuk 

om leerlingmentor 

te zijn en deze brugklas-

sers te begeleiden. Ik hoop dat ik 

ze heb kunnen helpen om de overstap 

van de basisschool naar de middelbare 

zo makkelijk mogelijk te maken! Ik kan 

het iedereen aanraden om je aan te 

melden als leerlingmentor. Naast dat 

je de nieuwe leerlingen helpt om een 

goede start op de middelbare school te 

maken, is het ook een leuke en leerza-

me ervaring geweest voor mijzelf. 

Van brugklas 

tot examenjaar 
Tim  Crew zit in 5 vwo. Hij kijkt terug 
en heeft het nog steeds “ontzettend 
naar zijn zin.”

Ik zie het nog zo 

voor me, die eerste 

dag. Ik fietste sa-

men met een vriend 

van de basisschool. 

Toen we aankwa-

men werden we 

verwelkomd door 

onze mentoren. Zij 

wisten beiden hoe 

raar en nieuw het voor ons moest zijn 

en gingen met dat in het achterhoofd 

te werk. Zij legden veel dingen uit, over 

het brugklaskamp, over hoe het werkt 

op de middelbare school en natuurlijk 

wie zij waren. Ik had me niet gereali-

seerd hoe leuk het voor ons zou zijn: 

meer vrijheid en meer zelfstandigheid. 

Ik had er meteen zin in.

In de loop van het jaar merkten we 

dat iedereen - docenten, leerlingen en 

mentoren - zich reali-

seerde dat het wennen 

was en daar altijd 

rekening mee bleef 

houden. Alle docenten 

waren heel aardig en 

wisten alles goed uit 

te leggen. Alles hier is 

goed georganiseerd, 

je kunt altijd vragen 

stellen en... antwoord 

krijgen. 

 

Er zijn natuurlijk ook andere leuke 

dingen (op school of daarbuiten) te 

beleven. Een voorbeeld is de werk-

week in het buitenland. Je hebt er vast 

weleens van gehoord, van een broer of 

zus, misschien van je ouders. Dat je een 

all-inclusive reis mag beleven naar een 

Europese stad naar keuze is natuurlijk 

al geweldig, maar je mag het ook nog 

eens allemaal doen met je vrienden! 

Een weekje cultuur snuiven met je 

beste maten, het zou haast niet leu-

ker kunnen. (En natuurlijk, een weekje 

zonder ouders, dat mag er ook wel eens 

in de zoveel tijd wezen, of niet?). Ik 

kan jullie zeggen dat de werkweek één 

van mijn favoriete ervaringen van mijn 

schoolcarrière is geweest.

Ik kan je beloven dat je dingen hebt om 

naar uit te kijken. Je hoeft je ook geen 

zorgen te maken over of je het wel 

gaat snappen of wat je moet doen. Dat 

regelen de docenten, mentoren, andere 

leerlingen en zo’n beetje de rest van de 

school wel. Kijk er dus naar uit, dat je 

leuke docenten krijgt, dat je vrije tijd 

krijgt en, natuurlijk, dat je ontzettend 

leuke dingen zal gaan beleven; daar is 

school immers óók voor.



Een nieuw gebouw met andere regels, 
nieuwe klasgenoten, meer docenten en 
veel meer vakken die je allemaal weer 
op een andere manier moet aanpakken. 
De overstap van de basisschool naar de 
middelbare school is best groot.  
Wij gaan je daarbij helpen.

Elke klas krijgt zijn eigen mentor, bij 

wie je altijd terecht kunt met vragen 

of als je hulp nodig hebt. Al voor de 

zomervakantie kom je een keer naar 

school om je mentor te ontmoeten. Op 

de eerste dag van het schooljaar is je 

mentor de hele dag bij je klas. Hij of 

zij zorgt ervoor dat je alles leert wat 

je nodig hebt om te kunnen beginnen. 

Want hoe werkt dat rooster, waar moet 

je kijken om alle informatie te krijgen 

en welke docenten gaan jou lesgeven? 

Je gaat die eerste dag ook starten met 

het invullen van je planagenda.

De dag erna gaan we op kamp, drie 

dagen lang. Vlotten bouwen, klimmen, 

sporten, vossenjacht - er is volop actie. 

Maar er zijn ook momenten met je 

mentor en… we eten en slapen samen 

in een eigen huis voor jouw klas. Je 

snapt dat je na die dagen je klasgeno-

ten al best goed kent, misschien zelfs 

nieuwe vrienden hebt gemaakt. Na het 

kamp ben je klaar om te starten met 

het ‘echte’ werk.

Je krijgt van elke docent te horen hoe 

je de stof het beste kunt aanpakken 

en je krijgt een proeftoets: een toets 

Welkom in de brugklas!
die niet meetelt.  Natuurlijk gaan we je 

ook begeleiden bij het gebruik van je 

Chromebook, in de vaklessen. Tijdens 

de mentorlessen leer je hoe je moet 

leren. Hoe maak je een planning of 

aantekeningen, een samenvatting, hoe 

leer je woordjes, welke leerstijl past bij 

jou? Ook bieden de mentoren in perio-

de 2 workshops ‘leren leren’ aan, zodat 

jij specialist kunt worden op twee door 

jouzelf gekozen onderdelen. En als jij 

aangeeft graag wat extra begeleiding 

of uitleg te willen krijgen voor een 

bepaald vak, dan ondersteunen we je 

tijdens een Ster(k)uur.

Zo proberen we er met elkaar voor te 

zorgen dat het goed met je gaat op het 

Vlietland College.

 

“Het Vlietland College is een 

leuke school simpelweg 

omdat de sfeer er goed is.”  

Erik Bakker, docent natuurkunde

“Als ik een keertje met een slecht 

humeur op school kom en ik geef een 

paar lesjes, dan voelt dat vaak als 

een soort humeurtherapie. Leerlingen 

en collega’s maken mij blij.”

Tommy Hopstaken, docent Nederlands 

“Ik vind het ontzettend fijn 

dat er veel ruimte is voor 

creativiteit binnen en 

buiten de lessen.” 

Martine Blöte, docent Frans

Mevrouw Jolie van den Heuvel is 
afdelingsleider van de brugklassen. 
Zij vertelt je meer over het eerste 
jaar op het Vlietland College. 

I n t e r c o n f e s s i o n e l e  s c h o l e n g e m e e n s c h a p

mavo      havo      vwo

VLC



14 JA
N

OPEN DAG

16 N
O

V
VOOR GROEP 7 & 8:

EXPERIENCE DAY

01 FE
B

EXTRA VOOR OUDERS:

KENNISMAKING

Nieuwsgierig geworden?

@ v l i e t l a n d c o l l e g e

Wij ontmoeten je graag!

25JA
N

+

ALTIJD OP DE 
HOOGTE ZIJN? 

10:00 uur - 13:00 uur


