
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
We gaan weer van start, branden van enthousiasme en zijn er klaar voor! Een nieuw schooljaar op 
MY college: voor de ene leerling een compleet nieuw en spannend begin na de basisschool…..voor 
de ander eindelijk het examenjaar waarin keihard gewerkt gaat worden voor het diploma. We 
heten iedereen van harte welkom op onze school en hopen op een prettige samenwerking met u 
als ouder/verzorger. Bovenal wensen wij al onze leerlingen enorm veel succes dit jaar. 
 
Er staat nogal wat te gebeuren: er gaat veel veranderen! MY college is immers een school in 
beweging, steeds op zoek naar verbeteringen om ons motto: “Alles draait om jou!” krachtig inhoud 
te blijven geven. Voor de vakantie hebben we u al ingelicht welke veranderingen er gaan 
plaatsvinden. U vindt een overzicht in de bijlage.  Ook kunt u in de digitale schoolgids alle informatie 
vinden die voor u of voor uw kind van belang is. Bijvoorbeeld de nieuwe lestijden (zie ook de bijlage), 
overgangsnormering en de veranderingen in de lessentabel. 
 
Natuurlijk zijn er in het begin van het jaar voorlichtingsavonden waarbij u zich uitgebreid kan laten 
voorlichten over deze nieuwe ontwikkelingen en kan kennismaken met de mentor van uw kind. U 
ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor. De voorlichtingsavond van leerjaar 1 staat nog niet 
ingepland. Omdat wij daar beginnen met MY learning willen we later bepalen wat een goed moment 
is om ouders te laten zien wat MY learning nu in de praktijk betekent.  
Houd er rekening mee dat komende dinsdag 22 augustus de schoolfotograaf al op school komt. Ook 
mailen we u de jaarplanning zodat u met belangrijke data tijdig rekening kunt houden. Mocht u nu al 
vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met de school. We helpen u graag verder. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Vet 
(directeur MY college) 
 
De bijlages van deze mail vindt u op de website onder informatie. 
 


