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“Wij laten leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen 

en wat ze kunnen.” 

 

Heeft uw kind psychische of gedragsproblemen   

en zoekt u een school voor speciaal voortgezet   

onderwijs? Dan is Het Tij in Dordrecht misschien   

de aangewezen school voor uw zoon of dochter.   

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd   

met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is.   

Leerlingen van Het Tij ondervinden daardoor   

minder last van hun problemen en komen beter   

tot hun recht.   

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Het Tij is een kleine school waar iedereen elkaar kent. 

Persoonlijk  contact en individuele aandacht geven uw kind 

de rust die hij  nodig heeft om te kunnen leren. Het Tij biedt 

een veilige en  gestructureerde leeromgeving waarin uw 

kind zich optimaal kan  ontplooien. We gaan uit zijn of haar 

mogelijkheden en helpen uw  kind om zijn of haar plaats in 

de samenleving te vinden. 

 

DE LEERLINGEN 

Het Tij biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die 

door  psychiatrische of gedragsproblematiek behoefte 
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hebben aan extra  ondersteuning bij het leren. Veel 

leerlingen hebben een stoornis  binnen het 

autismespectrum. Dat betekent dat zij moeite hebben  om 

de wereld om hen heen te begrijpen. Het Tij helpt uw kind 

om  grip te krijgen op zijn of haar omgeving door duidelijk te 

zijn over  wat wij van hem of haar verwachten.  

 

DE SCHOOL 

Het Tij heeft een ruim, overzichtelijk en prikkelarm 

schoolgebouw.  De leerlingen zijn verdeeld over 12 klassen 

met gemiddeld 12  kinderen. Uw kind komt in de klas die 

past bij zijn of haar leeftijd,  ontwikkeling en problematiek. 

De brugklassen krijgen les van verschillende vaste 

docenten die de te geven vakken onderling verdeeld 

hebben. Hierdoor hebben ze te maken met een kleine groep 

docenten die de leerlingen snel leren kennen. Zo is de 

overgang  van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 

minder groot. De brugklassen wisselen, net als alle andere 

klassen, van lokalen gedurende de dag. Uw kind leert op 

een geleidelijke manier kennis te maken met het  voortgezet 

onderwijs en krijgt de structuur die hij of zij nodig heeft.  

Vanaf het tweede jaar volgt uw kind alle vakken bij 

vakdocenten in  verschillende lokalen, net als in het 

reguliere onderwijs.    

 

ONDERWIJS 

Op Het Tij kan uw kind onderwijs volgen op mavo- of 

havoniveau.  In de brugklas besteden we veel extra 

aandacht aan het  groepsproces. De ontwikkeling van 

sociale vaardigheden en het  leren leren staan centraal  

tijdens de hele schooltijd van uw kind.  Daarnaast kan uw 

kind als dat nodig is groeps- of individuele  training krijgen 

over bijvoorbeeld weerbaarheid of omgaan met  somberheid 

of angst.  

 

ONDERSTEUNING 

Op Het Tij krijgt iedere leerling een mentor die het vaste  

aanspreekpunt is voor u en uw kind. De mentor ondersteunt 

uw kind tijdens  de dagelijkse gang van zaken op school, is 

op de hoogte van de  schoolresultaten en houdt in de gaten 

of het goed met hem of  haar gaat. Zo niet, dan kan de 

mentor de hulp inroepen van de  orthopedagoog. Als die uw 

kind onvoldoende kan helpen, kan uw  kind na verwijzing 

ook terecht bij onze Poli Zorg en Onderwijs.  Deze poli 

bevindt zich in de school en biedt diagnostiek en  

behandeling aan leerlingen. Door deze nauwe 

samenwerking  tussen zorg en onderwijs kunnen we eerder 

en sneller zorg bieden.  Daarmee verkleinen we de kans dat 

een leerling vastloopt of dat  problemen escaleren.  

 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

Na het behalen van hun diploma vervolgen veel leerlingen 

van  Het Tij hun opleiding op het mbo. Uw kind kan ook 

doorstromen  naar de havo, het VWO, het hbo of naar 

passend werk.  

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over Het Tij? Kijk dan op 

www.yulius.nl/onderwijs  of bel  088 405 40 60. Wilt u uw 

zoon of dochter aanmelden voor  plaatsing op Het Tij? Ook 

daarvoor kunt u telefonisch contact met  ons opnemen.  
 

      

Het Tij 

Groenedijk 49 

3311 DB Dordrecht 

088 405 40 60  

hettij@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/onderwijs 
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