
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Het lijkt er met de weersverwachting voor het weekend toch echt op dat we afscheid gaan nemen 
van deze ongekend hete zomer. Wat zeker is, is dat we afscheid gaan nemen van de 
zomervakantie! Maandag 27 augustus gaan we weer van start met het nieuwe 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. 
 
Met de overgang naar het nieuwe schooljaar zijn er wat wijzigingen in ons personeel gekomen. Per 1 
augustus jl. zijn mevr. Gürbüz, mevr. Boelhouwer, dhr. Abdoelrahman, dhr. Allenstein en dhr. 
Roosenburg een nieuwe uitdaging aangegaan op een andere school en hebben zij onze school 
verlaten. Daarnaast heeft dhr. Verhulst gekozen om met ingang van dit jaar van zijn pensioen te gaan 
genieten. We wensen hen allen veel succes en plezier in de volgende fase.  
Dit betekent ook meteen dat er veel nieuwe collega’s incl. studerende stagiaires dit jaar onze school 
weer zullen betreden. In het rooster en de schoolgids / website zullen de namen de komende week 
verschijnen. We heten hen vanzelfsprekend van harte welkom.  
 
Een tweede wijziging betreft het management van de school. Met ingang van dit schooljaar is dhr. 
Looren De Jong gestopt als teamleider/ leerjaarcoördinator. Hij zal nog aanblijven als docent voor het 
vak wereldoriëntatie / aardrijkskunde. Voor de onderbouw is mevr. Scholten de teamleider 
bijgestaan door mevr. Tuna als leerjaarcoördinator lj2 en voor de bovenbouw zal dhr. Maassen als 
teamleider optreden en in gezamenlijkheid met dhr. Vink als leerjaarcoördinator lj3.    
 
In de bijlage treft u de jaarplanning voor het komende jaar en onze digitale schoolgids. Daarin vindt u 
alle data en informatie die belangrijk is, voor u als ouders maar natuurlijk ook voor de leerling. 
 
In de tweede schoolweek (3, 4 en 5 september) zijn er voor alle klassen voorlichtingsavonden waarbij 
u zich uitgebreid kan laten voorlichten en kan kennismaken met de mentor / coach van uw kind. U 
ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor.  
 
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 ook op de website onder informatie. 
 


