
Er gaat het komende schooljaar veel veranderen op MY college. Van een aantal zaken heb je misschien 

al gehoord omdat je bijvoorbeeld nu al een keuze voor iets moest maken. Andere zaken zijn helemaal 

nieuw en hier is de school nog mee bezig om dat goed te organiseren. Zo vlak voor de vakantie is niet 

het moment om alles nauwkeurig uit te leggen. Daar staat je hoofd niet naar. Je nieuwe coach (lj1) of 

mentor (lj 2,3 en 4) vertelt je alles aan het begin van volgend jaar. Wel heb je hier een lijstje van de 

grootste wijzigingen. Heb je er vragen over, bewaar die dan voor je nieuwe coach / mentor.  

 

Leerjaar 1 weet al in welke stamgroep zij komen maar in de andere leerjaren kunnen er grote 

veranderingen zijn. Veel hangt af van je niveau en pakketkeuze. Op je rapport zie je naar welke klas je 

volgend jaar gaat. Wil je weten wie er nog meer bij jou in de klas zitten? Kijk dan vanaf vrijdagmiddag op 

de website voor de meest actuele versie.  

 

 Lessen worden opgedeeld in blokjes van 25 minuten, bij sommige vakken krijg je 3 blokjes achter 

elkaar, soms 2 soms 1. Standaard is 75 minuten. 

 Tussen de lessen is er geen bel meer: er is een bel aan het begin van de dag en na de 

middagpauze. Iedereen wisselt immers op andere tijden. 

 Telefoongebruik: 

In leerjaar 1 is het gebruik van je mobiel op school (ook in de pauzes) niet toegestaan.  

In leerjaar 2, 3 zijn de mobiels uit en uit het zicht in de klas. Toch betrapt? Dan moet je hem 

inleveren en om 17.00 uur ophalen bij je leerjaarcoördinator. Bij herhaling nemen we contact op 

met thuis. We gaan er streng op controleren. Leerjaar 4 alleen telefoon voor muziek bij 

goedkeuring van docent.  

 De boeken moet je zelf weer bestellen bij Van Dijk. Je ontvangteen brief bij het rapport en er is 

een mail gestuurd naar leerjaar 2,3 en 4. 

 In leerjaar 1 starten we met MY learning: ieder vak op het niveau dat jij aankan. 

 MY learning bevindt zich in D op de 1e en 2e verdieping. We hebben het er speciaal voor ingericht. 

 In leerjaar 1 zit je niet in een klas maar in een stamgroep. Je mentor heet daar coach. 

 Je begint de dag om 9.00 uur met je stamgroep bij je coach.  

 1 keer per week bespreek je met je coach je leerdoelen voor de komende tijd af. 

 Er zijn 6 stamgroepen: 1A,1B,1C,1D,1E en 1F. 

 In leerjaar 1 maak je geen toetsen meer en ontvang je geen rapport: je laat zien wat je bereikt 

hebt aan je docent. 

 Wel is er in leerjaar 2 nog 2B, 2K en 2M: daar houden we dit jaar nog de leerwegen apart. 



 

 In leerjaar 3 doen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg allemaal D&P. 

 D&P staat voor Dienstverlening en Producten. 

 Je maakt daarbij ook zelf keuzes in het keuzeprogramma MY way. 

 Mavo blijft mavo. 

 Ook in leerjaar 3 hebben de klassen letter: 3A, 3B, 3C, 3D en 3M(mavo) 

 In leerjaar 4 heb je nog 4IE, 4V, 4C en 4M 

 In leerjaar 3 en 4 zitten basis- en kaderberoepsgericht bij elkaar in één klas, ook bij de andere 

vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands en Engels. We noemen dit heterogene groepen. 

 De lessen in leerjaar 3 beginnen om 9.00 uur met een gezamenlijke dagstart van 25 minuten bij je 

mentor.  

 In de bovenbouw komen toetsweken, leerjaar 3 heeft er 4, leerjaar 4 heeft er 3 per jaar. 

 Er komen minder toetsen in het examenprogramma van de bovenbouw.  

 Inhalen van toetsen niet meer elke vrijdag: 1 keer per maand. 

 Bij D&P toetsen we digitaal. 

 

Dat MY college een fantastische school is waar alles om jou draait! 

Ook zo benieuwd?..................nog een paar weken.  

 

 

Het team van MY college 


