
Beste ouders, 
 
In deze mail vindt u alle informatie voor de week na de herfstvakantie. Van maandag tot en met 
donderdag heeft de bovenbouw(leerjaar 3 en 4) hun eerste toetsweek. Bovendien krijgen we in 
deze 4 dagen tijd ruim 700 groep 8-leerlingen van diverse basisscholen op bezoek. U zult begrijpen 
dat dit grote consequenties heeft op het lesrooster van die week. Daarom krijgt u nu al, voor de 
herfstvakantie, uitleg bij - en een overzicht van de veranderingen per leerjaar. De 
roosterwijzigingen zullen na de herfstvakantie ook op het dagrooster vermeld worden. 
 
Leerjaar1: 
Omdat de gymzalen niet beschikbaar zijn in verband met de toetsweek, gaat leerjaar 1 op maandag 
bowlen als vervangende activiteit.  
1C, 1D, 1E moeten om 09.00 in bowlingcentrum Spijkenisse zijn aan de Hoogwerfsingel 2. 
Deze klassen hebben wél coachgesprekken ‘s ochtends, maar géén dagstart. 
Na het bowlen melden de leerlingen zich weer op school voor les en de dagafsluiting. 
 
1A, 1B, 1F moeten om 11.30 in bowlingscentrum Spijkenisse zijn aan de Hoogwerfsingel 2. 
Deze klassen hebben wél coachgesprekken, een dagstart en les. 
Na het bowlen mogen deze leerlingen naar huis, tenzij ze een coachgesprek hebben. 
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de bowling. 
 
Leerjaar 2:  
De gymlessen zullen uitvallen. De gymzalen worden gebruikt voor de toetsweek. Helaas is een 
vervangend bowlingprogramma voor leerjaar 2 niet mogelijk: de uren vallen verspreid over de dag en 
de bowling gaat niet open voor 1 aparte klas (bij MY learning in leerjaar 1 kunnen we flexibel 
inroosteren met meerdere klassen tegelijk). De roostermaker probeert de gymlessen naar de randen 
van de dag te verplaatsen zodat ze kunnen uitvallen. Als dat niet lukt, worden de klassen opgevangen 
in de aula. Vrijdag is er weer gewoon gym. 
 
Leerjaar 3 en 4: 
Van maandag tot en met donderdag is er toetsweek voor de bovenbouw. Zij hebben geen lessen 
maar maken PTA-toetsen in de gymzalen. Er is een speciaal rooster dat ook op de website staat. 
Leerlingen melden zich 5 min van te voren bij de docenten in de gymzaal voor presentie. Indien 
leerlingen afwezig zijn bij toetsen in deze week, meldt u dit vooraf via de absentenadministratie.  
Na het maken van de toetsen mogen de leerlingen naar huis. Alleen wanneer er meerdere toetsen 
op een dag zijn, kunnen leerlingen wachten in de kantine. 
Vrijdag is weer een normale lesdag volgens lesrooster. 
 
Bezoekdagen: 
Vanaf maandag 23  tot en met donderdag 26 oktober brengen ruim 700 basisschoolleerlingen een 
bezoek aan MY college. Zij maken een filmpje of een product in de keuken, krijgen een rondleiding 
door de school en uitleg en demonstratie op de D&P-afdelingslokalen en over MY learning. Veel 
docenten zijn betrokken bij de begeleiding van de basisscholen.  
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de leerjaarcoördinator van uw kind. We 
proberen de lesuitval tot een minimum te beperken maar vertrouwen op uw begrip als dit niet altijd 
mogelijk blijkt te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De leerjaarcoördinatoren 


