
Rotterdam, 24 augustus 2017 

 

‘Kapitein op je eigen schip’  

Beste ouders/verzorgers, 

Veenoord VMBO  is uitgekozen om aan een bijzonder project mee te doen.  16 leerlingen uit de 

bovenbouw krijgen de kans om een vierdaagse reis te maken met het historische zeilschip de 

‘Oosterschelde’.  Op 11 september zet de Oosterschelde koers naar Engeland om op donderdag 14 

september weer terug te keren  in de haven van Rotterdam. 

Het motto van de reis is ‘Kapitein zijn op je eigen schip’.  Tijdens 

de reis zullen leerlingen op zoek gaan naar hun eigen talenten en 

met elkaar werken aan hun vaardigheden. Deze reis wordt ons 

aangeboden door JINC.  JINC is een organisatie waar Veenoord al 

vele jaren mee samenwerkt waarbij het vooral gaat om 

leerlingen in contact te brengen met Rotterdamse bedrijven en 

organisaties in de vorm van stages, sollicitatietrainingen, 

ontwikkelen van vaardigheden, coaching bij het kiezen van 

vervolgonderwijs in klas 4. Nu dus ook een hele bijzondere trip 

met het schip de Oosterschelde. 

In het bijgevoegde informatieblad vindt u al heel veel informatie over de reis van de Oosterschelde. 

De leerlingen van de bovenbouw, waaronder uw kind,  zijn op 24 augustus uitgebreid geïnformeerd  

over de trip.  

Wij kunnen ons ook voorstellen dat u na lezing van het informatieblad toch nog vragen heeft over de 

reis van de Oosterschelde en dat u nog geen besluit kan nemen over een 

eventuele deelname van uw kind.  Op vrijdag 25 augustus wordt een 

informatiebijeenkomst georganiseerd waar een toelichting gegeven zal 

worden op de reis van de Oosterschelde en er tijd en gelegenheid is om al uw 

vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van Veenoord en start 

om 19.00. De koffie en thee staan voor u klaar vanaf 18.30. 

Als u uw kind wil aanmelden voor deelname aan dit project kunt het 

aanmeldingsformulier (zie andere kant) invullen en laten inleveren bij dhr. 

Peters of dhr. Wynia. Mocht u verhinderd zijn voor de informatieavond maar 

toch vragen hebben dan kunt telefonisch contact opnemen met Veenoord.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ale Wynia (teamleider bovenbouw) 



 

 

Aanmeldingsformulier: ‘Kapitein op eigen schip’   

Naam: __________________________            Klas:______________ 

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):________________________________ 

 

Ik geef mijn kind toestemming om deel te nemen aan het project ‘Kapitein op 

eigen schip’ van 10-14 september.  

Handtekening ouder(s)/verzorgers:____________________________________ 

(De inschrijving voor de reis sluit op maandag 28 augustus om 14.30. Het aanmeldings-

formulier kan  ingeleverd worden bij dhr. Wynia of dhr. Peters.) 

 

De Oosterschelde 


