
 
 
 
 
 
 
maandag 27 augustus 
leerjaar 1 en 2:   vanaf 08.45: inloop in de aula bij je coach (neem een pen en potlood mee) 

9.00 – 12.00: ochtendprogramma (zie bijlage) 
 12.00 - 12.30:  pauze (leerlingen nemen zelf lunch mee)   
 12.30 – 14.00: middagprogramma 

leerjaar 3 en 4: vanaf 13.50: inloop in de aula (neem een pen mee) 
14.05 – 15.15: kennismaken met nieuwe groep en mentor. 
                             Lokalen op dagrooster. Je hebt nog geen les. Je krijgt uitleg over 
                             rooster, PTA’s, examen en dagstart enz.  
    

dinsdag 28 augustus 
alle leerjaren: er worden deze dag schoolfoto’s gemaakt.  
leerjaar 1 en 2:   vanaf 08.45: inloop in de aula bij je coach (neem een pen en potlood mee) 
                                           9.00 – 12.00: ochtendprogramma (zie bijlage)  
   12.00 - 12.30:  pauze (leerlingen nemen zelf lunch mee)   
   12.30 – 14.00: middagprogramma 
leerjaar 3 en 4 :  lessen volgens rooster  
 
woensdag 29 augustus 
leerjaar 1 en 2 :  vanaf 08.45: inloop in de aula bij je coach (neem een pen en potlood mee) 
   9.00 – 12.00: circus (zie bijlage) 
   12.00 - 12.30:  pauze (leerlingen nemen zelf lunch mee)   
   12.30 – 14.00: middagprogramma 
leerjaar 3 en 4 :  lessen volgens rooster  
 
donderdag 30  augustus  
leerjaar 1 en 2 :  vanaf 08.45: inloop bij Olympiahal      
   9.00 – 13.00: sportdag (zie bijlage) 
leerjaar 3 en 4 :  lessen volgens rooster  
    
vrijdag 31 augustus 
Alle leerjaren les volgens rooster 
 
In de tweede schoolweek zijn er voorlichtingsavonden voor alle leerjaren: 
Maandag 3 september:  leerjaar 4: “het eindexamen en de stap naar het mbo” 
Dinsdag 4 september:   leerjaar 1 en 2: “Hoe werkt de Portal” 
Woensdag 5 september: leerjaar 3: “examen doen” en kennismaken met mentor. 
 
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een uitnodiging met meer informatie maar zet deze avond 
vast in uw agenda. Ook ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar de complete MY college 
jaarplanning 2018 - 2019.  
 
Handig om aan te schaffen op MY college? : Kijk op de website bij: homepage: Voor jou 

Programma eerste schoolweek 


