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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,    
 
Inmiddels zitten de eerste fasen van het RYL-programma er op. Leerlingen zijn 
tijdens de matchingsbijeenkomst gekoppeld aan een student van de Hogere 
Hotelschool en hebben in de laatste workshop een persoonlijk profiel samengesteld 
waarbij zij door middel van verschillende activiteiten hun talenten, interesses en 
ambities in kaart hebben gebracht. Hierbij is er ook gekeken naar toekomstige 
studies en beroepsrichtingen waar die persoonlijke talenten, interesses en wensen 
het best tot hun recht zouden kunnen komen.  
 
In de komende fase zal binnen het programma naar een afronding worden gewerkt. 
Leerlingen zullen tijdens de laatste workshop leren hoe zij zichzelf kunnen blijven 
motiveren om het meest uit zichzelf te halen, om te groeien en persoonlijke doelen te 
kunnen halen en leren bovendien hoe zij op een effectieve manier kunnen omgaan 
met tegenslagen, zodat die hen juist helpen om verder te komen.  
 
Deze workshop vindt plaats op dinsdag 22 maart van 15.30 tot circa 19.00 uur. 
Tussendoor zal weer voor pizza’s worden gezorgd!  
 
Na deze laatste workshop zal het RYL-programma in stijl worden afgesloten bij de 
Hogere Hotelschool in Amsterdam zelf. In verband met de naderende eindexamens 
is dit bezoek voor 3tm verplicht en voor 4tm vrijwillig. Wij zullen hier als groep met het 
openbaar vervoer naartoe gaan. Wij zorgen voor de kaartjes. De datum en tijd staan 
op dit moment nog niet vast, maar zodra wij hier meer over weten, dan zullen wij 
jullie daar uiteraard over informeren.      
 
Mocht uw zoon of dochter onverhoopt op een van beide activiteiten verhinderd zijn of 
in het geval van 4tm besloten hebben om het bezoek aan de Hogere Hotelschool 
aan zich voorbij te laten gaan, dan verzoeken wij om zo snel mogelijk contact op te 
nemen met de coördinator, mevrouw Elsinga. Mochten leerlingen tijdens de 
workshop van 22 maart een MOL-gesprek hebben, dan is daar uiteraard ruimte voor. 
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Wij kijken uit naar de laatste twee bijeenkomsten en hopen dat alle leerlingen het 
programma straks met veel nieuwe kennis en inzichten en toch ook een mooie en 
gezellige ervaring rijker kunnen afsluiten.     
 
Met vriendelijke groet,  
 
Martine Elsinga  Coördinator 234 mavo 
Joost van het Kaar Conrector brugklassen en 234 mavo  
Marjolijn Muller Coördinator TTO mavo  
Anouk Filius  Decaan  
 


