
 

Aan de ouders/verzorgers  

van onze leerlingen 
 

       Amsterdam, 25 augustus 2022 

 

 
 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 
Ik hoop dat u en uw zoon of dochter een gezonde maar vooral ook fijne vakantie hebben gehad. 

Middels deze brief wil ik u informeren over de start van het schooljaar  

 

 
Nieuwe collega’s 

Voor de zomervakantie heeft een aantal collega’s afscheid genomen van het Over-Y College.  

Wij zijn er gelukkig in geslaagd om de vacatures in te vullen en hebben nieuwe collega’s 

aangenomen: 
 

Mevr. van Zutphen voor Biologie 

Mevr. van der Heuvel voor Beeldende Vorming 

Mevr. van der Munnik voor Nederlands 
Dhr. Spooren voor Aardrijkskunde 

Mevr. Daldal – Scholten voor Engels 

Mevr. Hajji voor Nederlands 

Mevr. Lecton voor Nederlands 
Mevr. van Beek als Medewerker P&O 

Mevr. Rasoulian als Onderwijsassistent 

Dhr. Timmer als Onderwijsassistent 

Mevr. Wolfkamp als Technisch Onderwijsassistent 
Dhr. Alarcon Villarroel voor Engels 

Mevr. D. Verhoeven voor Science en Profklas 

 

Samenstelling schoolleiding 
De schoolleiding ziet er dit jaar als volgt uit: 

Directeur: Dhr. Overvoorde 

Teamleider leerjaar 1: Mevr. Groenewoud 

Teamleider leerjaar 2: Dhr. Niesten 
Teamleider leerjaar 3: Mevr. Breugem 

Teamleider leerjaar 4: Dhr. Ternede 

 

De teamleiders zullen u samen met de mentor van uw zoon/dochter ontmoeten op de ouderavond, 
die genoemd is onderaan deze brief. Hieronder zullen de teamleiders zich vast kort voorstellen: 

 

Mevr. Groenewoud 

Mijn naam is Eva Groenewoud en ik ben nu 14 jaar met heel veel plezier werkzaam op het Over-Y 
College. Ik woon in Landsmeer met mijn man en mijn zoontje van bijna 2 jaar. Op onze school geef 

ik wiskunde en Profklas.  

Dit schooljaar ben ik teamleider van leerjaar 1. Volgende week zullen de leerlingen elkaar en hun 

mentor goed leren kennen tijdens de introweek. In de bijlage vindt u daarvan het rooster. Ik kijk 

uit naar een heel leuk schooljaar! 
 

Dhr. Niesten 

Mijn naam is Peter Niesten en werk nu 17 jaar op het Over-Y College. Ik woon met mijn vrouw in 

Heemskerk en heb drie kleine kinderen. 
Ik heb de lerarenopleiding gedaan voor het vak natuurkunde. De eerste jaren op het Over-Y 

College heb ik vooral veel lessen gegeven. De laatste vijf jaar ben ik voornamelijk bezig met het 

ontwikkelen van een nieuwe vorm van onderwijs. De leerlingen werken met die nieuwste 

technologieën om oplossingen voor levensechte problemen uit het bedrijfsleven te vinden. Dit 
schooljaar word ik teamleider van leerjaar twee en blijf ik me bezighouden met alle ontwikkelingen 

die in het onderwijs plaatsvinden. 

 

 



Mevr. Breugem 

Mijn naam is Nancy Breugem en ik werk al 30 jaar met veel plezier op het Over-Y College. Dit jaar 

geef ik ook een paar uur LL&B in leerjaar 3.  
Aankomend schooljaar ben ik teamleider van leerjaar 3. Dat geldt zowel voor 3 havo als voor 3 

vmbo-TL. Leerjaar 3 heeft dit jaar 7 klassen, waarvan 2 havo klassen en 5 vmbo-TL klassen. In 

een klas zitten ongeveer 20 leerlingen.  

De mentor blijft natuurlijk uw eerste aanspreekpunt.  
Samen met u, uw kind, de mentoren en alle andere collega's gaan we er een mooi schooljaar van 

maken! 

 

 
Dhr. Ternede 

Mijn naam is Robin Ternede. Ik ben 50 jaar, samenwonend en ik heb een dochter van 21 jaar. Na 

een dienstverband van 15 jaar in de verzekeringswereld, ben ik sinds 2016 met veel plezier 

werkzaam op het Over-Y College. Gedurende de eerste vier jaar heb ik het vak Duits gegeven en 
tegelijkertijd mijn Hbo-opleiding tot 2e graads-docent Duits afgerond. De afgelopen twee jaar heb 

ik het docentschap gecombineerd met de functie van decaan. Een leuke, uitdagende en afwisselde 

combinatie. Aankomend schooljaar blijf ik dan ook zowel decaan als docent Duits. Ik ga lesgeven 

aan leerjaar 3 vmbo-t en de eindexamenklas. Daarnaast ga ik aan de slag als teamleider van 
leerjaar 4. Ook dit wordt een uitdagende klus, maar ik heb daar enorm veel zin in! Dit schooljaar 

hebben we in totaal 81 leerlingen in leerjaar 4, verdeeld over 4 klassen. Samen met al mijn 

collega’s ga ik mijn uiterste best doen om te zorgen dat elke leerling aan het einde van dit 

schooljaar het Over-Y College verlaat met een fijn gevoel en een diploma op zak! 
 

 

Start schooljaar 

Op maandag 29 augustus start het schooljaar voor het personeel. Op dinsdag 30 augustus om 
9:00 uur worden de leerlingen weer op school verwacht. Het eerste en tweede uur zullen we 

gebruiken voor een introductie en het uitdelen van de boeken. Vanaf het derde uur starten de 

lessen volgens het rooster. Ook krijgt elke leerling een nieuwe kluispas. Deze is voor de gehele 

schoolloopbaan dus wees hier zuinig op. Wanneer de leerling de kluispas kwijtraakt moet er een 
nieuwe pas bij de conciërge worden gekocht voor €5. Uiterlijk vrijdag zullen voor leerjaar 2, 3 en 4 

de lokalen waar de leerlingen verzamelen in Magister staan. De leerlingen uit leerjaar 1 kunnen het 

lokaal waar ze moeten verzamelen in onderstaand schema zien: 

 

Klas Lokaal 

11 210 

12 001 

13 209 

14 002 

15 003 

16 004 

   

 

Boeken 
De school heeft een intern boekenfonds. Dat houdt in dat de boeken vanuit de school aan de 

leerling in bruikleen worden gegeven en aan het einde van het schooljaar in dezelfde staat, zoals 

uitgegeven, worden ingenomen. Hiervoor zijn gebruiks- en handhavingsregels opgesteld. Deze 

vindt u in de bijlage in de vorm van een bruikleenovereenkomst. De bruikleenovereenkomst krijgt 
uw kind mee bij het uitreiken van het boekenpakket. Wij verzoeken u om de 

bruikleenovereenkomst te ondertekenen en deze retour te geven aan de mentor van uw kind. Uw 

kind ondertekent de boekenlijst op school voor ontvangst van de uitgereikte boeken.  

 

  



Het lesrooster 

Het lesrooster van de tweede helft van vorig schooljaar blijft gehandhaafd. Alleen bij de start van 

het eerste lesuur gaat er een schoolbel. De eerste keer om 8:55 uur. Dit is het moment waarop 
iedereen naar zijn of haar leslokaal gaat lopen. De tweede keer gaat een bel om 9:00 uur. Dat is 

het moment dat iedereen in het lokaal moet zijn. Leerlingen die te laat zijn halen een briefje bij de 

conciërge.    

 
 

Het rooster voor maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 

B-uur     8:25 – 8:55 

1.   9:00 – 9:45 
2.   9:45 – 10:30 

3.   10:30 –11:15 

pauze  11:15 – 11:30 

4.   11:35 – 12:20 
5.   12:20 – 13:05 

pauze  13:05 – 13:30 

6.   13:35 – 14:20 

7.   14:20 – 15:05 
8.   15:05 – 15:50 

 

 

Het rooster voor dinsdag 
B-uur    8:25 – 8:55 

1.  9:00 – 9:40 

2.  9:40 – 10:20 

3.   10:20 – 11:00 
pauze  11:00 – 11:15 

4.   11:20 – 12:00 

5.   12:00 – 12:40 

pauze  12:40 – 13:05 
6.   13:10 – 13:50 

7.   13:50 – 14:30   

 

 
Correspondentie en inlog Magister voor ouders 

De administratie is te bereiken via het e-mailadres: info@over-y.nl. Ouders van nieuwe leerlingen 

kunnen door een mail te sturen naar dit e-mailadres een inlogcode aanvragen voor Magister. Hierin 

kunt u het lesrooster, het huiswerk, de cijfers en het absentieoverzicht van uw zoon of dochter 
volgen. Ook ouders die hun inloggegevens kwijt zijn kunnen via dit e-mailadres de gegevens 

opnieuw ontvangen.  

 

Schoolplein 
Als u uw zoon of dochter naar school brengt of ophaalt, wilt u dan NIET het schoolplein oprijden? 

Afzetten op de Floraweg voorkomt veel problemen met leveranciers en een verstopt schoolplein, 

bovendien is het veiliger voor onze leerlingen. Voor de school is er een P+R strook. 

 
Rookvrije school 

Het Over-Y College is een rookvrije school. Zowel leerlingen als medewerkers kunnen niet meer in 

en om de school roken. Dit is ook bij wet verboden. Overlast door roken buiten het schoolterrein is 

niet toegestaan. Wij hechten aan een goede relatie met onze buurtgenoten! 

 
Leerlingen van de leerjaren 1 en 2 blijven onder schooltijd in de school of op het schoolplein.  

De uitzondering hierop is een schoolopdracht onder leiding van een medewerker van de school. 
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Mentoren 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 

 
Ouderavonden 

Aan het begin van het schooljaar is ook een ouderavond voor alle leerjaren. U krijgt dan informatie 

van de teamleider over dit schooljaar en u maakt kennis met de mentor van uw zoon of dochter. 

Het is dus belangrijk dat alle ouders en leerlingen die avond aanwezig zijn! De ouders en leerlingen 
van leerjaar 4 worden bovendien geïnformeerd over de buitenlandreizen en het 

thuisblijfprogramma.  

 

Dinsdagavond 13 september:  18:45 uur leerjaar 1 
     19:30 uur leerjaar 2  

Dinsdagavond 27 september:  18:45 uur leerjaar 3  

     19:30 uur leerjaar 4 

 
Met vriendelijke groet, 

 

De heer J. Overvoorde 

Directeur Over-Y College 

Klas Mentor e-mailadres 

11 Dhr. Roele d.roele@over-y.nl 

12 Mevr. Goumeri / Dhr. 

Koole 

f.goumeri@over-y.nl  

m.koole@over-y.nl 
13 Dhr. Ait Ouaicha m.ait.ouaicha@over-y.nl 

14 Dhr. Scheepers k.scheepers@over-y.nl 

15 Mevr. de Haan s.de.haan@over-y.nl 
16 Mevr. Binesari w.binesari-moerli@over-y.nl 
   

21 Mevr. Daldan-Scholten n.daldal-scholten@over-y.nl 

22 Dhr. van Heel d.van.heel@over-y.nl 

23 Dhr. Altena m.altena@over-y.nl 

24 Dhr. Alarcon Villarroe m.alarcon.villarroel@over-y.nl 
   

31 Mevr. Barouti n.barouti@over-y.nl 

32 Mevr. Kaersenhout c.kaersenhout@over-y.nl 

33 Mevr. Lecton s.lecton@over-y.nl 

34 Dhr. Boeschoten y.boeschoten@over-y.nl 

35 Mevr. Ramadhin o.ramadhin@over-y.nl 

36 Dhr. Leithuijser h.leithuijser@over-y.nl 

37 Mevr. Elmali a.elmali@over-y.nl 
   

41 Mevr. Van Agteren m.van.agteren@over-y.nl 

42 Mevr. Becker k.becker@over-y.nl 

43 Dhr. Boucharb a.boucharb@over-y.nl 

44 Dhr. Spooren m.spooren@over-y.nl 
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