
Beste ouders/verzorgers,  
 
Op maandagavond 15 oktober organiseert MY college een ‘Kijkje in de klas’ voor alle ouders / 
verzorgers van de klassen 1 t/m 3.   
Wij willen u hierbij van harte uitnodigen.  
 
Sinds enkele jaren organiseren wij dit “kijkje in de klas” met openbare lessen om ouders te laten 
ervaren hoe hun kinderen les krijgen op onze school. 
Voor leerjaar 1 en 2 mag u onder andere meekijken hoe een dagstart en een dagsluiting verloopt, 
maar ook een instructie of het gebruik van de werkruimten. 
Voor de leerlingen van het 3e leerjaar mag u een kijkje nemen bij één van de keuzevakken van uw 
zoon/ dochter. Belangrijk, omdat dit mee telt voor het examen volgend schooljaar.  
 
Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij uw zoon of dochter als 
leerling op onze school.  
Een kind kan namelijk alleen goed presteren als ouders, school en het kind samenwerken: de 
zogenaamde gouden driehoek.   
 

 
 
De kinderen krijgen op deze maandag 15 oktober een aangepast rooster. Ze zijn ‘s middags vrij, maar 
vanzelfsprekend zijn ze tijdens de “avondlessen” (verplicht) aanwezig. 
 

17.30 uur        Klas 1 leerlingen (en de ouders/ verzorgers ) op school    in de eigen lokalen in 
de C-vleugel               tot 19.00 uur  
 
17.45 uur        Klas 2 leerlingen (en de ouders/ verzorgers ) op school    in de eigen lokalen in 
de D-vleugel               tot 19.15 uur  
 
18.00 uur        klas 3  leerlingen (en de ouders/ verzorgers ) op school    in de eigen lokalen 
van het keuzevak            tot 19.30 uur 
 
Vooraf aan de geplande tijd mag u natuurlijk even wachten in de aula. Er is geen pauze tussen de 
diverse lessen.  
 
Vanzelfsprekend rekenen we op uw komst!  
 

Wil u even via een antwoord deze mail aan ons laten weten of u komt en met hoeveel 
personen??  
 
Alvast dank en tot 15 oktober !  
 
Met vriendelijke groet, 
Ruud Vet 
(directeur) 


