
 
 

Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen , 

 

De herfstvakantie zit er op. Dat betekent weer een nieuwe ronde van workshops. Hieronder kun je 

lezen wat je tot de kerst kunt verwachten in ons naschools programma. Kom tot rust met de 

workshop Yoga of leef je creatief uit met de workshop schrijven en tekenen. Er zit vast wel iets bij 

dat jij leuk of interessant vindt. Ook gaan we weer een gezellige kerstkransworkshop organiseren. 

Daar ontvang je over enkele weken informatie over. Houd 13 december maar vast vrij!  

Denkt u als ouder ook wat te kunnen betekenen in ons naschools programma door een workshop 

te geven? Neem contact op met R.Vink@my-college.nl . 

We zijn reuze benieuwd.    

                    

programma MY time & MY place  van 15.30 - 16.30 uur 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Chill out 

Onze vergadermiddag 

dus geen programma. 

Chill out Chill out  

Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding 

Mediatheek Mediatheek Mediatheek 

Schrijven en tekenen Middagpauze: schaken 

met Mark 

MY Fitness  

Yoga 

 

Wat kun je allemaal doen? 
 

Yoga  

Ja, je leest het goed. Yoga op MY college! Mevr. Van Waardenburg is bezig met de opleiding tot Yoga-

docente en weet er dus alles van. De workshop is voor jongens en meiden. Voel je lekker in je vel! 

Lange dagen maken op school, voorover gebogen voor een beeldscherm zitten of over je telefoon. 

Jongeren hebben klachten aan rug en nek en veel stress. Door yoga te doen, leer je een goede 

houding aan te nemen. Yoga maakt je leniger en ook rustiger. Dat kan helpen om betere cijfers te 

halen op school. Je ontwikkelt uithoudingsvermogen en balans. En je kunt even echt relaxen. 

De lessen zijn afwisselend van karakter. Je werkt aan steeds weer andere yoga-houdingen. Na het 

beoefenen van de soms best pittige houdingen, eindigt iedere les met vijf minuten ontspannen op de 

mat.  

Dit filmpje geeft een goed beeld wat we willen gaan doen. http://youtu.be/sZAXa0z5uMQ 
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Schrijven en tekenen 

 Heb je weleens “De waanzinnige boomhut” van Andy Griffiths 

en Terry Denton gelezen? 

 Vraag je je soms af waar ideeën vandaan komen en hoe je een 

verhaal opschrijft? 

 Kriebelt het bij jou om zelf te schrijven en te tekenen? 

Dan is deze workshop echt iets voor jou! Met stiften, kleurpotloden, 

pen en papier verzinnen we samen de gekste cartoons, de mafste 

wezens en de ongelofelijkste verhalen. Samen maken we miniboekjes. 

Zo kun je aan anderen laten zien wat je geschreven en getekend hebt.  

De workshop wordt gegeven op maandagen door dhr. P. Planken.  De 

workshopdagen zijn  maandag 6, 13, 20 en 27 november van 15.30 – 16.30 uur in C0.02. Opgeven 

doe je door een mail te sturen naar R.Vink@my-college.nl 

 

Fitness 

Donderdag kun je werken aan je sixpack of zwembandjes! Het is altijd gezellig druk en van te voren 

opgeven hoeft niet. Sportkleding en eigen handdoek is meenemen. Alles onder begeleiding van een 

sportdocent die samen met jou een trainingsprogramma kan opstellen zodat je niet je spieren 

overbelast. Een veilig idee. Zweten maar! 

 

Chill out 

Dat doe je na je lesdag in MY place: er zijn lekkere loungebanken, je kunt er gamen(op je iPad maar 

ook op groot scherm), airhockey spelen, darten, tafeltennissen of tafelvoetbal, poolbiljarten, 

spelletje, lezen,  bijkletsen en bijkomen van de dag of even wachten tot je vriend of vriendin klaar is 

met de les. Woensdag is Mark er ook, de professionele jongerenwerker. Bij hem kun je terecht met al 

je vragen, op wat voor gebied ook. Hij weet  antwoord of kent de weg om je verder te helpen!  

 

Huiswerkbegeleidingen mediatheek 

Het lokaal tegenover de kleine kantine is ingericht als huiswerklokaal. Ook staan er 5 computers om 

aan werkstukken te werken. Het is wel een stilteruimte: zachtjes overleggen zodat je anderen niet 

stoort. Je kan vrij in- en uitlopen. Er is altijd een docent die je kan helpen als je ergens niet uitkomt. 

Boekverslag voor Nederlands of een echte boekenwurm? Leen het boek op school in de mediatheek, 

makkelijk en een behoorlijke keus.  

 

 

Afspraken 

Om MY time en MY place een succes te laten worden, is het ook belangrijk om goede afspraken met 

elkaar te maken.  

 Lestijd gaat altijd voor! Je kan niet meedoen met een workshop of toernooi als je nog les of 

een inhaaltoets hebt. Jammer als dat samenvalt met je favoriete workshop. Bij een volgende 

ronde is de workshop misschien op een andere dag.  

 Om eraan mee te mogen doen, verwachten we dat je je houdt aan de schoolcultuurposters 

over  Gastvrijheid, Respect, Steun, Eerlijkheid en Aandacht.  We willen in MY time en MY 

place een ontspannen sfeer: zowel voor  leerlingen als personeel. 

 MY time en MY place is alleen toegankelijk voor MY college leerlingen. 
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 De workshops zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend. Hiermee bedoelen we dat als je je ergens 

voor hebt opgegeven, je ook alle workshops aanwezig bent en het programma helemaal 

afmaakt(ook als het niet is wat je had verwacht). Er wordt op jou gerekend! 

 In het huiswerklokaal ben je stil en stoor je niet de anderen. Er hangt een werksfeer! Soms 

moet je even wachten voor je aan de beurt bent. Je werkt dan zelfstandig verder of wacht tot 

de docent tijd voor je heeft om je verder te helpen.  

  

Werkgroep MY time 


