Over-Y College, ‘School voor
Ondernemend Leren’
Het Over-Y College is aangesloten bij de
vereniging ‘Scholen voor Ondernemend leren’.
Je gaat leren een ‘persoonlijk leider’ te zijn.
In de lessen van alle leerjaren en tijdens
speciale projecten leer je om doelen te stellen,
initiatieven te nemen, goed samen te werken,
niet af te wachten, maar eigen keuzes te maken.
Je leert om onderzoekend, ondernemend,
sociaal en kritisch te zijn.
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Om dat te leren, werken we ook nauw
samen met de buurt, het bedrijfsleven,
maatschappelijke instellingen en met de ROC’s.
We geven niet alleen voorlichting over het
vervolgonderwijs en de omgeving, maar je gaat
voor heel interessante projecten op pad en voert
opdrachten uit voor ‘opdrachtgevers’. Hoe verder
je bent, hoe meer je zelf mag kiezen!
Heel veel meer informatie krijg je op de Open
dagen en tijdens de lesjesmiddagen. Vergeet ook
niet op de website te kijken: www.over-y.nl
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Over-Y College ‘the place to be’

Een sportieve school met
sportklas
Ben je al heel goed in tennis en zou je ook graag
leren squashen èn schaatsen èn basketballen
èn turnen èn judo èn …? Je kunt niet van alle
sportverenigingen lid worden, maar wat zou het
fijn zijn als dat wel kon! Herken je je hierin? Ben
je zo dol op sport? Dan is de sportklas echt iets
voor jou. Naast de drie gymlessen die iedereen
krijgt, heb je er in de sportklas nog drie uur extra. In die extra uren, krijg je bijzondere sporten
aangeboden van speciale docenten in en buiten
de school. Je hoeft niet de allerbeste te zijn in
sport, maar je moet er wel veel zin in hebben.
Kun je niet wachten om je sportschoenen aan te
trekken: Meld je aan!
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De eerste negen weken in
de brugklas
Als je naar een nieuwe school gaat, is dat enorm
wennen. Daar weten we alles van. Daarom krijg
je de eerste negen weken een heel speciaal
programma aangeboden om jezelf, de medeleerlingen en de school te leren kennen. Je hebt in
het begin maar drie vakken; de rest van de week
leer je hoe je op de fijnste en beste manier met
elkaar en het schoolwerk om kunt gaan. Daar zit
je natuurlijk niet steeds bij op je stoel. Je gaat
leuke, leerzame en creatieve projecten doen en
je gaat ook lekker veel bewegen.
Langzamerhand worden er schoolvakken
toegevoegd. Na negen weken zijn er geen
geheimen meer! Deze periode sluiten we
spectaculair af met je ouders erbij.

Het Over-Y College is ‘the place to be’ als je van
de basisschool een vmbo-tl-, een havo- of een
tl/havo-advies hebt gekregen. Wij vinden dat we
niet alleen een goede school zijn waar je heel
veel leert, maar ook een erg leuke en zorgzame
school. Als je op onze school komt, word je voor
ons heel belangrijk. We zullen je uitdagen, steunen en de ruimte geven die je aankunt. Al vanaf
het begin kom je in een klas met leerlingen die
hetzelfde advies hebben gekregen. Maar… er
kan nog van alles gebeuren, weten we. Daarom
kun je aan het eind van het jaar en soms zelfs
halverwege al switchen van niveau. Je krijgt les
op het niveau dat bij je past. Vmbo-tl-leerlingen
blijven op het Over-Y College tot en met het
diploma. Havoleerlingen verhuizen na drie jaar
naar een andere school om daar de bovenbouw
havo te volgen. Onze school werkt voor een
goede overstap samen met Damstede Lyceum en
het Pascal College.

