
 

 
 

 

Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen , 

Met al die nieuwe lestijden en roosters was het even puzzelen maar……..we gaan vanaf 18 september 

weer open! MY college start weer met het naschoolse programma van MY place en MY time. Omdat we 

veel nieuwe leerlingen op onze school hebben dit jaar, leggen we het nog een keer uit:   

                      

Vanaf  nu  hoef je van ons na je lessen niet meer gelijk naar huis: sterker nog, we vinden het juist leuk als je 

blijft. MY place wordt jouw plek waar je na schooltijd nog lekker kan chillen met wat vrienden. Ook bieden 

we komende tijd allerlei workshops aan. We zetten de fitness ruimte weer open, je kan gitaar leren spelen, 

yoga lessen volgen en we helpen je met huiswerkproblemen: alles draait om jou! De activiteiten zijn gratis, 

voor sommige moet je je van te voren inschrijven(altijd bij R.Vink@my-college.nl), bij andere mag je in- en 

uitlopen. Wel willen we dat je je aan onze afspraken houdt.   
 

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 

 Middagpauze: schaken 

met Mark 

MY Fitness  

Workshop: Gitaar 1 

 

Workshop gitaar leerjaar 1 (donderdag 21, 28 september en 5 en 12 oktober)  

Wil je graag zingen met gitaarbegeleiding. Speel je nog geen gitaar of maar een beetje? Doe mee aan deze 

workshop en ontdek dat je na 4 lessen jezelf al aardig kan begeleiden!  

Je leert enkele grepen (akkoorden) voor je linkerhand. Met toepassingen van een paar verschillende ritmes 

met je rechterhand krijg je al snel het gewenste resultaat. Wie weet is dit een begin van een nieuwe hobby! 

Wij zorgen voor gitaren. Gitaar 1 (4 keer) is alleen voor eerstejaars. Geef je direct op want we beginnen al 

21 september. (mail het woord gitaar + je naam en stamgroep naar R.Vink@my-college.nl) 

 

Schaken met Mark 

Je hoeft je hier niet voor op te geven. Iedere woensdagmiddag is Mark, professioneel jongerenwerker het 

JOZ)  aanwezig op MY college. Hij gaat jullie komende weken enthousiast maken voor schaken. We willen 

weer net als vorig jaar een MY college schaaktoernooi organiseren. Voorafgaand aan het toernooi komt er 

misschien nog een workshop om je er verder in te verdiepen. Zin om een potje te spelen of de spelregels te 

leren? Schuif woensdag aan achter een schaakbord en doe mee!  

 

 

 



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), airhockeyen, 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!  

 

MY Fitness 

Donderdag kun je werken aan je sixpack of zwembandjes! Van te voren opgeven hoeft niet. Sportkleding en 

eigen handdoek is meenemen is wel handig. 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! 

 

Huiswerkbegeleidingen mediatheek 

Het lokaal tegenover de kleine kantine is ingericht als huiswerklokaal. Hier kun je onder begeleiding je 

huiswerk maken. Handig als je iets niet snapt: je kunt het gelijk aan de docent vragen. 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. Als je klaar bent met je huiswerk is de Chill out aan de 

overkant.  

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

makkelijk en een behoorlijke keus.  

 

 

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. 

 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 

Dhr. P. Droog 

Dhr. D. Verwey 

Dhr. R. Vink 


