
 

 

 

 

 

 

Betreft:  Informatie programma ter voorbereiding op de overstap naar het mbo  

Rotterdam, 20 december 2018  

 
Beste ouders(s) en/of verzorger(s), 
 
Graag informeren wij u over een traject dat uw kind na kerstvakantie gaat volgen, om de overstap naar 
het mbo makkelijker te maken. Gedurende 9 weken zal uw kind elke woensdag 75 minuten (1 blok) extra 
ondersteuning krijgen op het gebied van studievaardigheden en vakinhoudelijke begeleiding. Alle 
leerlingen die deelnemen vullen een leerscan in, deze scan wordt gebruikt als uitgangspunt voor de 
begeleiding van uw kind. Aan het einde van de rit volgt uw kind ook twee examentrainingen. 
 
Wat kunt u van ons verwachten? 
 

Studiecoaching  
Er komen begeleiders naar de school die 7 weken lang op de woensdag in kleine groepjes aan de 
slag gaan met uw kind. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van studievaardigheden, 
door het volgen van workshops en het oefenen.  

 
Vakinhoudelijke ondersteuning 
Na deze 7 weken is er nog twee weken aandacht voor vakinhoudelijke begeleiding. Leerlingen 
kunnen terecht met al hun vragen ter voorbereiding op het SE. 
 
Examentraining 
Tot slot volgt uw kind in de periode tussen 19 en 30 maart twee examentrainingen, waar we 

voorbereiden op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Tijdens een examentraining gaan 

leerlingen een hele dag aan de slag met de stof voor het eindexamen.  

MY college is hierin een samenwerking aangegaan met Lyceo. Lyceo is de grootste aanbieder van 

steunonderwijs in Nederland: van examentraining en huiswerkbegeleiding tot leren coderen. Je vindt ons 

door het hele land – op een aantal eigen vestigingen en op talloze scholen waarmee we samenwerken. 

Wij helpen leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Wij doen dit met persoonlijke aandacht voor 

iedere leerling en altijd vanuit positiviteit, vertrouwen en deskundigheid.  

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Lyceo, 
 
Leon Maassen 
(leerjaarcoördinator leerjaar 4) 
 


