
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat is het schooljaar ’20-’21 een bijzonder jaar geweest! Een jaar vol veranderingen, een 
jaar van hard werken, flexibel zijn en een grote dosis doorzettingsvermogen voor u, uw 
kind(eren), voor ons en onze docenten. Maar we zijn ongelofelijk trots op wat we met 
elkaar bereikt en geleerd hebben dit jaar. En we willen u dan ook heel erg bedanken 
voor de inzet die u getoond heeft om uw kind te blijven motiveren in deze moeilijke tijd! 
 
Echter hopen we, dat we volgend schooljaar weer volledig en met volle aandacht 
aanwezig kunnen en mogen zijn op het Over-Y college. De school waar je mag zijn wie je 
bent en mag groeien naar de persoon die je wilt worden!  
 
Wel hebben we gemerkt dat er afgelopen jaar achterstanden zijn ontstaan, wat inherent 
was aan de sluiting van scholen. We willen dan ook volgend jaar extra zorg bieden aan 
de eventueel opgelopen achterstanden, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We zullen 
ons, zoals altijd, volledig inzetten voor uw kind, zowel individueel, als in de groep, maar 
we willen graag benadrukken dat onze school een plek is waar je elkaar ontmoet, waar 
je samenwerkt (aan het behalen van je diploma) en waar er ruimte is voor ontspanning. 
 
Wat houdt dat in?   
 
De schooldag ziet er globaal als volgt uit: 
 
8.25 – 8.55 uur  Begeleidingsuur (B-uur) 
9.00 – 15.05 / 15.50 uur Lessen in extra kleine klassen 
15.15 – 16.30 uur  Begeleiding op maat* 
* uitgesloten de dinsdag in verband met de vergadermiddag! 
 
Begeleiding op maat is voor iedereen anders. Waar de één wat meer zorg nodig heeft in 
wiskunde, zal de ander even willen kletsen over de afgelopen dag(en).  
Waar de ene leerling begeleiding nodig heeft bij het maken van het huiswerk, is het voor 
een ander fijn om even bijgespijkerd te worden in Nederlands. Uiteraard is er ook 
ruimte voor leuke, creatieve, culturele en/of sportieve momenten die van te voren 
gemeld zullen worden. Door dit soort momenten en middagen te creëren, kan uw kind 
zich ontwikkelen naar de jongvolwassene die ze wil worden.  
 
Bij deze begeleiding speelt de mentor een belangrijke rol. Het mentoruur is in deze 
aanpak aan het einde van elke dag geplaatst. In deze tijd kunnen de leerlingen als klas of 
als individu door de mentor begeleid worden. Achter de mentor staat een heel team 
klaar om op elk mogelijke manier uw kind te ondersteunen.  
 
Uiteraard hebben we u, als ouder/verzorger, ook hard nodig! En we kijken er dan ook 
naar uit om er volgend jaar, samen met u en uw kind, een fantastisch jaar van te maken.  
 
 
 
 
 
 


