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Hartelijk welkom op onze mooie groene school! 
 
Beste leerlingen en natuurlijk ook ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij Yuverta Boskoop willen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Samen probe-
ren we het beste resultaat te halen. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. We hebben 
leuke en interessante praktijklessen waarbij je bijvoorbeeld van alles leert over dieren, planten, bloemen 
en voeding. Bij Yuverta vmbo leer je in een inspirerende en duurzame omgeving. Zo krijg je in de onder-
bouw praktijklessen in het profiel Groen en oriëntatie, die in de bovenbouw verder gaan in de vernieuwde 
groene examenvakken ‘profiel Groen en keuzevakken groen'. Daarbij zoeken we het contact met de 
groene omgeving. 
 
Op onze school word jij gezien, gehoord en gekend. Anders gezegd: wij zijn kleinschalig en herkenbaar. 
Onze school heeft de christelijke identiteit. Naast dagopeningen en vieringen proberen we dit zichtbaar te 
maken in de wijze waarop we met elkaar omgaan in de school. Samen gaan we voor een veilige sfeer in 
een fijne omgeving. 
 
Onze school kent veel mogelijkheden. Als je kunt presteren op een hoger niveau en praktisch bezig wilt 
zijn, kun je ook naar de gemengde leerweg. Na het vmbo kun je doorgroeien op het mbo. Onze onder-
steuning voor leerlingen is gedegen. Kortom, wij zijn er klaar voor, jij ook? 
 
In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school. Ook vind je hierin algemene 
informatie over Yuverta. 
 
Wij wensen je een fijn en succesvol schooljaar 2022-2023 toe!  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van Yuverta chr. vmbo Boskoop, 
P. Schimmer  
Senior Schoolleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

1. Het onderwijs 
 
1.1. Wat kenmerkt onze school? 
 
Yuverta Chr. vmbo Boskoop is een kleine, veilige school met ongeveer 450 leerlingen. Onze docenten 
kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Je voelt je er snel op je gemak. Bij Yuverta 
Boskoop willen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Samen proberen we het 
beste resultaat te halen. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. We hebben leuke en in-
teressante praktijklessen waarbij je bijvoorbeeld van alles leert over dieren, planten, bloemen en voeding. 
Bij Yuverta vmbo leer je in een inspirerende en duurzame omgeving. Lees hieronder wat leren bij Yuverta 
Boskoop nog meer bijzonder maakt. 
 
Groen denken en doen 
Dat is wat je bij ons kunt leren. Want Yuverta Boskoop is een school waar je veel leert over dieren, voe-
ding, natuur en techniek, maar ook over duurzaamheid en milieu. Dat is belangrijk in de wereld waarin jij 
opgroeit. Je ziet het ook al volop om je heen: moestuinen, biologische markten, streekproducten, maar 
ook elektrische auto’s, zonnepanelen en daken van flats met mooie planten. Dat is de nieuwe groene we-
reld. Wil jij hier ook aan meewerken? Dan is Yuverta Chr. vmbo Boskoop iets voor jou! 
 
Robotica & techniek 
Vanaf leerjaar 1 ben je bezig met robotica. In de onderbouw leer je de eerste kneepjes van het program-
meren. Stap voor stap krijg je meer kennis over deze techniek. Vanaf leerjaar 3 kan je kiezen voor het 
keuzevak robotica. Je blijft dan niet alleen in de schoolbanken, maar je bent vooral bezig met het oplos-
sen van technische uitdagingen. Je gaat naar echte bedrijven om tot echte oplossingen te komen. Hoe 
leerzaam is dat?! Robotica, een groene school en toch technisch bezig zijn? Dat kan op Yuverta Boskoop. 
VR staat voor virtual reality. Dat lijkt iets voor de toekomst, maar bij ons is dat het heden. Je werkt met 
een VR bril om leren makkelijker te maken. Zo kun je het menselijk lichaam van binnen bekijken, of reis je 
de wereld over.  
 
Duurzaam 
Bij Yuverta Boskoop vinden we duurzaamheid belangrijk. Wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Nou ge-
woon, dat jij je flesje water weer vult, in plaats van een nieuwe te kopen. Dat de verwarming niet aangaat 
als de ramen open staan en dat we afval gescheiden inzamelen. We maken samen met de gemeente de 
sloten van de Gemeente Alphen schoon, zo maak je duurzaamheid ook leerzaam. 
 
Natuurtuin de Veenmol 
Aan de overkant van de school ligt onze natuurtuin. In de natuurtuin krijgen zoveel mogelijk dieren en 
planten een plekje. Het is een unieke en fantastische plek om les te krijgen. Zo vind je er bijvoorbeeld een 
insectenhotel en is er een paddenpoel. In de natuurtuin staan ook twee leslokalen waar les gegeven wordt 
over natuur en milieu. En we hebben een heuse natuurtuin-commissie, hier kun je als leerling ook in mee-
denken. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen weten de weg te vinden naar onze school en 
krijgen hier lessen. Wie weet zien we jou met je klas daar ook een keer? 
 
Modern groen onderwijs in een fijn en duurzaam gebouw 
Ons gebouw heeft lichte, ruime gangen en moderne lokalen. Alles om het leren en werken zo aangenaam 
mogelijk voor je te maken. Ons gebouw is duurzaam. Zo brandt er nergens overbodig licht of de staat de 
verwarming niet onnodig aan. Op het dak hebben we zonnepanelen en het gebouw is met zoveel mogelijk 
duurzame materialen gebouwd. We hebben niet voor niets een A++ label. Maar het belangrijkste is dat 
door dit alles, het een heel prettig gebouw is om in te leren. Fijn voor het milieu, maar dus ook voor jou. 
 
Eco-Schools 
Op school hebben wij een Eco-School-team wat zich bezighoudt met het thema duurzaamheid. Daarbij 
krijgen onderwerpen als afval, communicatie, groen en voeding, speciale aandacht. Want zo werken we 
er met zijn alle hard aan om het Eco-school keurmerk te behouden. Wil je meer weten hoe we dit doen? 
Lees dan meer onder de kop 'Eco-Schools' op deze website. 
 
 
 
 



 
 

 

 

Activiteiten 
Naast alle lessen maken wij ook heel graag tijd voor leuke en educatieve activiteiten. In leerjaar 1 ga je op 
brugklaskamp, naar het Openluchtmuseum en ga je in de laatste weken naar het Klimbos. In leerjaar 2 ga 
je wadlopen en naar de Ardennen. In leerjaar 3 heb je diverse culturele activiteiten en bezoek je een bui-
tenlandse stad. In leerjaar 4 sluiten we het jaar af in Walibi en ontdek je veel nieuwe sporten. Daarnaast 
doet elke mentorklas nog een klassenactiviteit en mogen de schoolfeesten in de onderbouw en het gala 
voor leerjaar 3 en 4 niet ontbreken.  
 
Kortom, wij zijn een school die continu in beweging is. 
 
1.2. Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 
 
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) 
Elke school heeft z’n eigen manier van lesgeven. Wij ook. Om je goed voor te bereiden op het mbo, leren 
we je in de onder- en bovenbouw zelfstandig te werken en plannen. 
 
Wij bieden de volgende leerwegen aan: 
 
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 
Bij Yuverta bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning no-
dig hebt om een diploma te halen. Je kunt deze extra ondersteuning tijdens de lessen krijgen, maar ook 
buiten de lessen. Om te bepalen of jij deze ondersteuning nodig hebt, kijken we naar het (intelligentie)on-
derzoek en het schooladvies van je basisschool. Als je in aanmerking komt voor lwoo, overlegt Yuverta 
met het samenwerkingsverband uit de regio of je ook recht hebt op lwoo.  
 
Basisberoepsgerichte leerweg (BB): praktisch ingesteld 
Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. In deze leerweg leer je 
ook bij de theorievakken vooral door praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 
van het mbo. 
 
Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): nadruk op theorie, maar ook praktijk 
Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je 
door naar niveau 3 en soms niveau 4 van het mbo. 
 
Gemengde leerweg en Theoretische leerweg (GL/TL): vooral theorie         
Je doet examen in vijf theoretische vakken en een beroepsgericht deel. Als je goede cijfers haalt, kan de 
schoolleiding je de kans geven examen te doen in een extra vak. Daarmee kun je een TL-diploma aanvra-
gen in plaats van het GL-diploma. Het diploma GL en TL is gelijkwaardig; beide geven toegang tot mbo 
niveau 3 en 4. Vanaf 1 augustus 2020 hebben vmbo'ers GL of TL die geslaagd zijn met een extra vak 
recht op doorstroom naar 4-havo. Dit extra vak kan bijvoorbeeld economie, Duits, LO2, Natuurkunde of 
biologie zijn, maar geen beroepsgericht vak. Kijk op de website voor extra informatie over regelingen rond 
GL-TL diploma. 
 
Onderbouw 
Op onze school noemen we de eerste twee leerjaren van het vmbo de onderbouw. Een gedeelte van de 
week krijg je les in verschillende vakken of leergebieden (zie paragraaf 1.3 voor de lessentabel). Voor 
deze vakken krijg je cijfers. Naast aandacht voor kennis is er ook aandacht voor vaardigheden en vak-
overstijgende thema’s. 
 
In het eerste leerjaar krijg je vijf uur per week de vakken profiel Groen (3 uur) en oriëntatie (2 uur). Je 
werkt dan aan een bepaald onderwerp of thema. Je rondt het onderwerp af met een eindproduct. Dit kan 
een presentatie zijn, een verslag, iets wat je kunt eten of  kunt meenemen naar huis. De docent beoor-
deelt ook hoe je de dingen aanpakt en hoe je daarin groeit. Na afsluiting schuift jouw groep door naar een 
andere docent en een ander thema. Tijdens de ’Profiellessen’ werk je vooral aan je vaardigheden. In een 
persoonlijk gesprek met de docent zal de groei in deze vaardigheden aan bod komen. Dit is een onder-
deel van je cijfer. Ook krijg je in het eerste jaar 5 uur KWT, in deze uren werk je zelfstandig aan de vak-
ken: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, M&M en Godsdienst. Daarnaast worden er tijdens deze uren 
ook extra uitleg- en ondersteuningsmogelijkheden geboden. In leerjaar 2 krijg je ook vijf uur per week de 
vakken profiel Groen (3 uur) en oriëntatie (2 uur). 
 



 
 

 

 

Het onderwijs in de onderbouw van het lwoo-vmbo 
Als leerling van het lwoo heb je op de basisschool door bepaalde omstandigheden een leerachterstand 
opgelopen. Met extra begeleiding zullen we samen proberen deze achterstand binnen twee jaar in te ha-
len. Meestal zit je in het eerste leerjaar in een eigen stamlokaal met eigen kastjes. Daarnaast worden er 
handelingsplannen per groep en per leerling gemaakt. In het lwoo zul je bij bepaalde vakken ook leren 
plannen en samenwerken. Hierdoor word je op het onderwijs in de bovenbouw voorbereid. 
 
Bovenbouw 
De laatste twee leerjaren van het vmbo noemen we de bovenbouw. In de bovenbouw krijg je naast de 
AVO-vakken ook profiel Groen en Keuzevakken. Profiel Groen is een verdieping op hetgeen wat je in de 
onderbouw hebt geleerd. Naast Profiel Groen maak je ook zelf de keuze in welke Keuzevakken je wilt vol-
gen. Twee jaar lang, 4 tot 8 lesuren per week maak je kennis met andere (groene) beroepsrichtingen. 
In mei van leerjaar 3 kies je een vakkenpakket, hier doe je in leerjaar 4 examen in. 
Sport en bewegen bestaat in het vierde leerjaar uit allerlei projecten. Je kiest een aantal weken een sport 
waar je graag kennis mee wilt maken, zoals fitness, streetdance of squash. Jouw ideeën zijn ook welkom! 
 
Vakken 
In leerjaar 3 volg je de volgende vakken in de leerwegen BB, KB, GL sector Groen: 

• Nederlandse taal 

• Engelse taal  

• Wiskunde 

• Biologie 

• Natuurkunde 

• Kunstvakken incl. ckv (sluit je af in leerjaar 3)  

• Lichamelijke opvoeding 

• Maatschappijleer (sluit je af in leerjaar 3) Profiel Groen 

• Duitse taal (KB en GL/TL) 

• Economie (GL/TL) 

• LO2 (GL/TL) 

• Profiel Groen 
 
In mei van het derde leerjaar kies je een vakkenpakket, de volgende vakken zijn voor alle niveaus ver-
plicht: 

• Nederlands 

• Engels 

• Wiskunde 

• Profiel Groen 

• Biologie of Natuurkunde 
 
Je kunt als KB-leerling een extra vak kiezen: 

• Biologie of Natuurkunde 

• Duits 
 
Je moet als GL- leerling 1 vak extra kiezen: 

• Biologie of Natuurkunde 

• Duits 

• Economie 

• LO2 
 
Om het GL-diploma in TL te kunnen omzetten moet je 2 extra vakken kiezen: 

• Biologie of Natuurkunde 

• Duits 

• Economie 

• LO2 
 
Als je in leerjaar 3 zit, ontvang je informatie over de keuzevakken voor praktijk die wij aanbieden, je maakt 
dan in een carrouselvorm kennis met alle keuzevakken van het praktijkgedeelte. Aan het eind van het 



 
 

 

 

derde leerjaar kies je het definitieve vakkenpakket waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) 
doet. Volg je de GL, dan volg je naast de verplichte vakken nog twee (GL) of drie keuzevakken (TL). 
Heb je voor lichamelijke opvoeding 2 gekozen in het derde leerjaar van de GL, dan wordt dit gerekend als 
één van de keuzevakken. 
  
Wij werken vanaf leerjaar 3 volgens het nieuwe profiel Groen. Dit zie je terug in het beroepsgerichte exa-
menprogramma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit twee vakken. Het beroepsgerichte profielvak 
en de beroepsgerichte keuzevakken. 
 
Profiel Groen, Profiel Oriëntatie en keuzevakken in de onder- en bovenbouw 
In profiel Groen word je voorbereid op het groene examenprogramma in leerjaar 3 en 4. Er wordt in de 
onderbouw een stevige basis gelegd op inhoud en in vaardigheden voor vakken als dier, food, bloem, 
techniek, handel, plant en groen. In de onderbouw heb je om de 7/8 weken een ander onderdeel en dat 
drie lesuren per week in de eerste klas en drie lesuren per week in de tweede klas. 
 
In de profiel oriëntatie maak je kennis met de andere sectoren in het vmbo: techniek, economie en zorg & 
welzijn. Je krijgt verdieping op onderdelen van het groene programma. Twee jaar lang, twee lesuren per 
week maak je o.a. kennis met verzorging, ICT, food, kunst, Natuurtuin en oriënteer jij je op wie je bent en 
wat je wilt worden (IK). 
 
In de bovenbouw kies je nog voor keuzevakken. Op de volgende pagina's wordt dit in een tabel uitgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Opbouw profiel groen 
 

 
 
Legenda 
 

 
 

 

In klas 3 start de leerling 8 lesuren per week met het volgen van de profielmo-
dules. Elk blauw blokje wordt gegeven door een andere vakdocent. Elk blok 
wordt afgesloten met een schoolexamen, deze bestaat uit een theoretisch 
deel en praktische vaardigheden. Na periode 2 heeft de leerling 8 schoolexa-
mens afgelegd. Deze 8 cijfers vormen met elkaar het schoolexamen-cijfer 
voor profiel groen.  

 

In periode 3 van klas 3 start de leerling met het volgen van de keuzevakken. 
Deze keuzevakken zijn een verdieping en/of verbreding van de profielmodu-
les. De leerling krijgt per week vier verschillende keuzevakken in blokken van 
2 uur. In klas 4 start de leerling in periode 5 met dezelfde keuzevakken als 
waarmee in klas 3 geëindigd is. Een keuzevak wordt afgesloten met 2 school-
examens. Deze vakken dienen voldoende afgerond te worden, maar komen 
qua vakkennis niet meer terug op het praktijkexamen. De keuzevakken staan 
los van het beroepsgerichte programma profiel Groen op het diploma van de 
leerling vermeld.  

 

Na het afronden van de keuzevakken gaat de leerling in periode 5 de profiel-
modules herhalen en trainen voor het praktijkexamen.  

 

Het beroepsgerichte programma wordt in klas 4 afgesloten met het praktijk-
examen. Ook wel centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) genoemd. 
In dit landelijke examen worden de profielmodules geëxamineerd via theoreti-
sche kennis en praktische vaardigheden. Dit praktijkexamen wordt afgenomen 
in een periode van 4-5 dagen. Het cijfer dat voor het CSPE wordt behaald, 
vormt samen met het schoolexamen-cijfer voor de profieldelen het eindcijfer 
voor het beroepsgerichte programma.  



 
 

 

 

Stages: rondneuzen in de  praktijk 
Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het 
er in het bedrijfsleven en praktijk aan toegaat. Bij ons op school loop je in het derde leerjaar twee weken 
stage en in het vierde leerjaar loopt de GL/TL één week stage. 4 BB en 4 KB starten aan het begin van 
het schooljaar met één week stage en deze loopt door in een dagstage op de vrijdag (BB) en de woens-
dag (KB). 
 
Hoe kom je aan een stageadres? 
Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek is om stage te lopen. Lukt 
het niet om zelf een stageplek te vinden, dan helpt de school je zoeken. Je krijgt een stageovereenkomst 
van school. Jij, je ouder(s)/verzorger(s), de stagebieder en de school ondertekenen deze. Voor de inhoud 
en opbouw van de stage verwijzen we je naar het stage-informatieboekje en de stageopdrachten die je 
krijgt voordat je stage gaat lopen. 
 
Yuvertapunten 
Bij ons moet elke leerling Yuvertapunten behalen. Dit betekent dat je bezig bent met een klus op school of 
bewijs hebt van vrijwilligerswerk buiten de school (maatschappelijk). Dit kan variëren van het sorteren van 
boekjes tot het helpen van onderbouwleerlingen. Je kiest een taak uit van het vacaturebord voor Yuverta-
punten (in de aula) of je komt zelf met een voorstel en...aan de slag dan maar! 
 
Eind leerjaar 2 heb je minimaal 20 yuvertapunten behaald en aan het einde van leerjaar 4 heb je minimaal 
30 yuvertapunten in totaal behaald. 
 
Goed burgerschap in de les 
Vanuit onze pedagogische visie stimuleren we goed burgerschap, met name respect hebben voor jezelf, 
de ander en de omgeving. Aan de start van de lesdag heeft iedere groep een dagopening, hier wordt door 
de docent aandacht gegeven aan een maatschappelijke kwestie en gaat daar met de klas over in ge-
sprek. In het reguliere lesprogramma wordt met name aandacht besteed aan burgerschap bij de mentor-
lessen, mens & maatschappij en maatschappijleer. Daarnaast bieden we in leerjaar 1, 2 en 3 gastlessen 
aan waarin burgerschapsvorming één van belangrijkste pijlers is. Bovendien geven we de leerlingen de 
gelegenheid deel te nemen aan de leerlingenraad, Ecoschools of de GSA, om meningsvorming, inspraak, 
zelfvertrouwen te stimuleren. 
 
1.3. Lessentabel en schooltijden 
 
Schooltijden 
Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8:30 uur en 17:00 uur. Aan het begin van het schooljaar 
krijg jij jouw rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begelei-
ding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen. 
 
Lestijden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderbouw Bovenbouw 

08.30-09.15 Les 1 08.30-09.15 Les 1 

09.15-10.00 Les 2 09.15-10.00 Les 2 

10.00-10.15 Pauze 10.00-10.15 Pauze 

10.15-11.00 Les 3 10.15-11.00 Les 3 

11.00-11.45 Les 4 11.00-11.45 Les 4 

11.45-12.10 Grote pauze 11.45-12.30 Les 5 

12.15-13.00 Les 5 12.30-12.55 Grote pauze 

13.00-13.45 Les 6 13.00-13.45 Les 6 

13.45-14.30 Les 7 13.45-14.30 Les 7 

14.30-14.45 Pauze 14.30-14.45 Pauze 

14.45-15.30 Les 8 14.45-15.30 Les 8 

15.30-16.15 Les 9 15.30-16.15 Les 9 

16.15-17.00 Les 10/ kan ingezet 

worden, dit proberen 

we te voorkomen 

16.15-17.00 Les 10/ kan ingezet 

worden, dit proberen 

we te voorkomen 



 
 

 

 

Lessentabel 
In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij ons op school duurt 1 les-
uur 45 minuten. Ook werken onze vakdocenten met elkaar samen en worden lessen gegeven die meer-
dere vakken omvatten. Dit gebeurt in projectweken of op andere manieren. De vakdocenten verzorgen 
deze vakoverstijgende lessen. 
 
Lessentabel onderbouw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 

 BB KB GL BB KB GL 

Nederlandse taal 3 3 3 4 4 4 

Engelse taal 2 2 2 3 3 3 

Duitse taal     2 3 

Wiskunde 2 2 2 3 3 3 

Rekenen 1 1 1 1 1 1 

Lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 3 3 

Mentoruur 3 3 3 3 3 3 

Biologie 1 1 1 2 2 2 

Natuur- en scheikunde 1    2 2 2 

Mens & maatschappij 2 2 2 3 3 3 

Keuzewerktijd 5 5 5    

Economie      2 

Beeldende vorming 2 2 2 2 2 2 

Techniek 2 2 2 2 1 1 

Godsdienst 1 1 1    

Profiel oriëntatie 2 2 2 2 2 2 

Profiel groen 3 3 3 3 3 3 

Totaal 32 32 32 33 34 37 

Groeps- en/of individuele ondersteuning       

Individuele coaching 1 1 1 1 1 1 

Ondersteuningsuur taal 1 1 1 1 1 1 

Ondersteuningsuur rekenen 1 1 1 1 1 1 

Rots&Water, Faalangst en Sociale Vaardig-
heden 

Dit zijn 12 tot 24 lessen op jaar-
basis 



 
 

 

 

 
Lessentabel bovenbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakken Leerjaar 3 Leerjaar 4 

 BB KB GL BB KB GL 

Nederlandse taal 4 4 4 3 3 4 

Engelse taal 3 3 3 3 3 4 

Duitse taal  2 3    

wiskunde 3 3 3 3 4 4 

rekenen 1 1 1    

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 

mentoruur 2 2 2 2 2 2 

biologie 3 3 3    

natuur- en scheikunde 1 3 3 3    

maatschappijleer 2 2 2    

economie   3    

profiel Groen/Keuzevakken Groen 8 8 4    

keuzevakken groen/Examentraining    8 8 4 

Profielwerkstuk      1 

CKV 1 1 1    

Stage     9 9  

Totaal 32 34 34 33* 34* 29* 

Keuzevakken leerjaar 4   

Duits     3 4 

LO2   3   3 

Biologie    3 3 4 

Natuur- en scheikunde 1    3 3 4 

Economie      4 

Groeps- en/of individuele ondersteu-
ning 

      

Individuele coaching 1 1 1 1 1 1 

Wiskunde    1   

Rekenen    1 1 1 

Ondersteuningsuur taal 1 1 1 1 1 1 

Ondersteuningsuur Groen 
   1 1 1 



 
 

 

 

2. Begeleiding 
 
Onderwijsondersteuning 
Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. Om te bepalen of Yuverta de ondersteu-
ning die jij nodig hebt kan bieden, kijken we o.a. naar het onderwijskundig rapport dat meekomt vanuit de 
basisschool. Als je in aanmerking komt voor extra ondersteuning, overlegt Yuverta met het samenwer-
kingsverband uit de regio of wij deze zorg kunnen bieden. In overleg met je ouder(s)/verzorger(s) stelt Yu-
verta vast welke extra ondersteuning nodig is. Dit wordt samen met de ontwikkelingsmogelijkheden opge-
nomen in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
 
Ook werken we met programma’s die ondersteunend zijn voor leerlingen met dyslexie. 
 
Samen houden we bij hoe het gaat 
Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. Om te zien of alles 
goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met een begeleider, meestal is dit je mentor. Voor alle vakken 
en leergebieden krijg je toetsen of (kleine) overhoringen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je 
op school of thuis, zelfstandig of onder begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we sa-
men zien of alles goed gaat. 
 
Magister 
Met Magister heb je altijd toegang tot je agenda, huiswerk, cijfers, activiteiten en berichten, via je compu-
ter of je mobiel. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen een eigen account waarmee zij inzicht hebben in onder 
andere jouw resultaten, huiswerk en roosterwijzigingen. Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) kunnen 
met hun bestaande accountgegevens inloggen in Magister. 
 
Remediale Hulp (RH-er) 
Heb je extra hulp nodig bij taal en/of rekenen? Dan kunnen de docenten die Remediale Hulp geven jou 
helpen. Het is belangrijk dat jij zelf het probleem wil aanpakken. De RH-er maakt samen met de orthope-
dagoog, coördinator onderwijsondersteuning en jouw mentor een handelingsplan. Deelname is vrijwillig. 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkings-
verbanden. Meer informatie over passend onderwijs vind je in het algemene deel van de schoolgids. Ook 
werken wij met een SOP (school Ondersteuningsplan). Deze is te vinden op het Intranet van Yuverta, Yu-
net. 
 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) vo/vso Midden-Holland & Rijnstreek 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Als je een vraag hebt over het opvoeden en opgroeien van je kind? Dan kun je terecht bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdver-
pleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen speci-
fieke deskundigheid om je te ondersteunen.  
 
Veel informatie, tips en adviezen over opvoeden en opgroeien kun je online vinden op de website van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Denk aan onderwerpen als gezondheid, voeding, internet, pesten, geld, 
alcohol, seks en meer. Meld je aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouder(s)/ver-
zorger(s) of praat mee op het forum. je kunt je vraag stellen via de chat of het E-consult. Natuurlijk staan 
onze adressen en openingstijden ook op de website. Én je vindt er onze Facebookpagina. 
 
Contact  
Wil je contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op onze school, bel 
dan 088-254 23 84. je kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de naam, geboortedatum 
en school van je kind). 
 
Meer informatie 
www.cjghollandsmidden.nl  – Online CJG 
www.cjgcursus.nl – CJG cursussen 
www.hoezitdat.info – Jongereninformatie 

https://yuverta.sharepoint.com/sites/bm/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbm%2FGedeelde%20documenten%2FThema%2Davond%2014%20oktober&viewid=77864fff%2D8cfb%2D402f%2D9e9f%2D11d913fdf165
https://yuverta.sharepoint.com/sites/bm/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbm%2FGedeelde%20documenten%2FThema%2Davond%2014%20oktober&viewid=77864fff%2D8cfb%2D402f%2D9e9f%2D11d913fdf165
mailto:mailvragen@cjghm.nl
http://www.cjghollandsmidden.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.hoezitdat.info/


 
 

 

 

3. Vakanties en vrije dagen 
 
Herfstvakantie  22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023 
Goede Vrijdag       7 april 2023 
Pasen                            10 april 2023 
Koningsdag                   27 april 2023 
Meivakantie                  22 april 2023 t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart                   18 mei 2023 t/m 21 mei 2023 
Pinksteren  29 mei 2023 
Zomervakantie  8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023 
 
Overige belangrijke data vind je in de app van Yuverta chr. vmbo Boskoop en je wordt geïnformeerd mid-
dels het  Bericht4Yu (nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

4. Rechten en plichten 
 
Schoolregels 
Je gedraagt je zo, dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. 
 
Als basisregels hebben wij vier uitgangspunten: 

• Je bent op tijd. 

• Je bent op de  hoogte.  

• Je bent een voorbeeld.  

• Je verrast de ander niet. 
 
Deze vier punten kun je overal op toepassen waar het schoolzaken betreft en komen terug in de onder-
staande tien schoolregels: 

1. Ik heb respect voor mezelf, een ander en mijn omgeving. 
2. Seksuele intimidatie en andere vormen van verbaal en fysiek geweld keur ik af. 
3. Discriminatie op basis van ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of uiterlijk, is niet toege-

staan. 
4. Vloeken en grof taalgebruik horen niet op school thuis. 
5. Ik pest, bedreig en negeer niemand en ik gebruik geen geweld. 
6. Ik geef het duidelijk aan als ik iets niet wil, maar speel niet voor eigen rechter. 
7. Ik blijf van de spullen van een ander af en verniel niets. 
8. Ik neem geen wapens, drugs of alcohol mee naar school. 
9. Ik houd de school schoon en  netjes. 
10. Ik houd mij aan deze regels en werk eraan mee dat anderen zich er ook aan houden. 

 
Leefregel 3 t/m 5 gelden ook voor het gebruik van social media en internet. 
 
Naast deze tien leefregels zijn er natuurlijk nog andere dagelijkse regels die je moet weten. Voor alle 
schoolregels, zie Yunet. 
 
Reglementen en Klachtenregeling 
Meer informatie over de rechten en plichten op school, waaronder ook informatie over de klachtenregeling 
zijn te vinden in het leerlingenstatuut. Deze kun je vinden op de website. 
 
Praktische regels 
Hier volgt een samenvatting van een aantal schoolregels. Op Yunet kun je de uitgebreide versie lezen in-
clusief de maatregelen die volgen op een overtreding. 

1. Binnen school of tijdens activiteiten van school is energiedrank niet toegestaan. Heb je het wel in 
jouw bezit dan zul je dit moeten inleveren. 

2. Roken op school is verboden voor alle leerlingen. 
3. Bezit en/of gebruik van alcohol- en cannabisproducten op school is verboden. Hiervan zal altijd 

melding gedaan worden bij de politie. Ben je onder invloed dan zul je geschorst worden. 
4. Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, enzovoort) is verbo-

den in de school en op het schoolterrein. De schoolleiding kan een uitzondering maken voor het 
organiseren van kansspelen waarvan de opbrengst ten bate komt aan een goed doel. 

5. Mobiele telefoon gebruik is toegestaan in de aula en buiten het schoolgebouw. Tijdens de les al-
leen met educatieve doeleinden. Met regelmaat houden wij mobielloze dagen, dan is het gebruik 
van de mobiel de gehele dag verboden. 

6. Het dragen van petjes of capuchon is niet toegestaan in het schoolgebouw. 
7. Het fotograferen en/of filmen van leerlingen en personeel zonder toestemming is verboden. 

 
Uitingen op bijvoorbeeld Instagram, Facebook, Snapchat, Tiktok, App’s, App groepen en andere sociale 
media die leerlingen, personeel en/of de school schaden, zijn niet toegestaan op Yuverta chr. vmbo Bos-
koop.  
 
Het fotograferen, filmen of het maken van geluidsopnames tijdens schooltijd (inclusief de route van het 
thuisadres naar school en van school naar het thuisadres) van personen en het verspreiden hiervan via 
sociale media, zonder toestemming van de persoon/personen in kwestie kan leiden tot het doen van aan-
gifte bij politie. 

http://yunet.yuverta.nl/
https://www.yuverta.nl/over-yuverta/beleidsdocumenten/
http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

 

Wat gebeurt er als jij je misdraagt? 
Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf krijgen, maar ook geschorst 
worden. Bij een schorsing nemen we in ieder geval contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Mocht je 
meerdere keren geschorst worden, dan kan verwijdering van school plaats vinden. 
 
Fietsenstalling 
Het gebruik van de fietsenstalling is geheel op eigen risico. Schade aan de fiets moet door je ouder(s)/ver-
zorger(s) zelf worden afgehandeld via de verzekering. 
 
Vermissingen 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes waar je jouw geld, kleding, mo-
biele telefoon en andere waardevolle spullen in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslin-
geren. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing! Soms wordt per ongeluk een verkeerd kleding-
stuk meegenomen. Gemerkte kleding kan terugbrengen bevorderen. 
 
Kluisjes 
Bij ons op school kun je kluisjes gebruiken om je waardevolle spullen in te bewaren. De schoolleiding 
heeft ten alle tijde toegang tot je kluisje en kan deze door anderen laten onderzoeken. Bijvoorbeeld de po-
litie, conciërge etc. 
 
Regels voor bezoekers van de school 
Yuverta wil graag een veilige school zijn voor haar leerlingen en medewerkers. Daarom gelden er ook 
huisregels voor de bezoekers. 

• Iedere bezoeker meldt zich eerst bij de receptie/conciërge; 

• Het is niet toegestaan dat bezoekers zonder overleg/toestemming richting een leslokaal of ge-
spreksruimte gaan (dit om ongewenst bezoek van ‘oververhitte bezoekers’ richting leerlingen/do-
centen/lokalen te voorkomen); 

• Bij twijfel doen wij direct melding bij de politie; 

• Bij dreiging en/of geweldsincidenten heeft school altijd contact met de politie en volgt er een sanc-
tie vanuit de schoolleiding/regiodirectie. Bij afwezigheid van een medewerker bij de receptie dient 
u het telefoonnummer te bellen dat u aantreft op het bordje op het raam van de receptie. 

 
Lesuitval 
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die afwezig is, zal meestal door een col-
lega vervangen worden. Dit noemen wij stipuren. Bij sommige vakken, zoals Sport en Bewegen, moet er 
een bevoegd iemand invallen. Wanneer een collega lichamelijke opvoeding ziek is, kan er ook alleen 
maar ingevallen worden door een andere collega lichamelijke opvoeding. 
 
Ziek of absent melden 

• Ziek of absent melden gaat via de app. Je ouder(s)/verzorger(s) hebben inlogcodes gekregen om 
jou ziek of absent (tandarts/ziekenhuis/dokter enz.) te melden. 

• Indien het verzuim vooraf bekend is (bijvoorbeeld bezoek aan huisarts of tandarts) meld dit dan 
tijdig via het formulier '(tand)arts' in de app. 

• In geval van ziekte melden jouw ouder(s)/verzorger(s) jou telefonisch af tussen 08:00 uur en 
08:15 uur, of verstuurt het formulier 'Ziek melden' via de app. Op de dag dat je weer op school 
komt, meld jij je weer beter. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen jou ook beter melden via de app. 
Zo proberen wij ongeoorloofd verzuim tegen te gaan. 

• Ben je na het weekend nog ziek? Dan geven jouw ouder(s)/verzorger(s) dit opnieuw, telefonisch 
of via de app door. 

• Ga je eerder naar huis omdat je ziek bent, dan meld jij je ziek bij je mentor en de conciërge, er 
wordt dan naar huis gebeld. Pas bij contact met één van de ouder(s)/verzorger(s) mag je naar 
huis. Jouw ouder(s)/verzorger(s) bellen naar school wanneer je thuis bent. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

5. Financiële informatie 
 
Algemene financiële informatie over onder andere de vrijwillige ouderbijdrage en de reductieregeling is 
terug te vinden in het algemene gedeelte van de schoolgids. Een specifiek overzicht van de kosten per 
locatie is voor ouders en leerlingen beschikbaar op de intranetpagina van jouw school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

 

6. Overige informatie 
 
Yuverta kiest voor kleinschaligheid en veiligheid 
Als leerling zul je je onmiddellijk thuis voelen. Een leerling is bij ons geen nummer. In totaal zitten er op 
school ruim 450 leerlingen. Iedereen kent elkaar en er is volop aandacht voor iedere leerling. 
 
Brugklassers worden serieus genomen. Onze kleine school biedt een veilige omgeving waar je goede re-
sultaten kan halen. 
 
Meer informatie over veiligheid in de school vind je in het veiligheidsbeleid. 
 
Kledingvoorschriften bij bepaalde vakken 
In de lessen lichamelijke opvoeding zijn dit de kledingvoorschriften: 

• Sportkleding en het dragen van gymschoenen is verplicht. Hoofddeksels zijn, in verband met het 
kunnen ontstaan van gevaarlijke situaties, niet toegestaan. Het sportshirt voor lichamelijke opvoe-
ding is in leerjaar 1 te bestellen via WIS Collect. 

 
Bij techniek en lassen gelden om veiligheidsredenen de volgende kledingvoorschriften:  

• geen sandalen en korte mouwen; 

• stevig schoeisel wordt aanbevolen; 

• hoofddeksels zijn niet toegestaan in verband met het kunnen ontstaan van gevaarlijke situaties en 
lange haren moeten bij elkaar worden gebonden. 

 
In de beroepsgerichte vakken plantenteelt, agrarische techniek en groenvoorziening dien je te zorgen voor 
goede werkkleding. Hieronder wordt verstaan: 

• kleding waarmee je buiten of in de kas kunt werken. Dus: laarzen of schoenen met stalen neus, 
een overall en eventueel regenkleding. 

• schort voor het vak Food 
 
 
Slaagpercentage 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie over resultaten zoals bijvoorbeeld de doorstroom binnen de school en vervolgopleiding kun je 
vinden op www.scholenopdekaart.nl. Je kunt de resultaten hier vinden. 
 
Na het vmbo 
Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven 
voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk doorleren totdat ze een startkwalificatie 
(havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben. 
 
6.1. Namen en contactgegevens 
 
Op onze school hebben wij heel veel werknemers. Al deze werknemers krijgen een mooie afkorting, zodat 
ze in het rooster te plaatsen zijn. Ook hebben al onze medewerkers een e-mailadres van school, zodat zij 
goed te bereiken zijn voor ouder(s)/verzorger(s) met vragen. Via https://yunet.yuverta.nl of de Yuverta app 
kunt u bij deze gegevens komen, op Yunet staan deze gegevens in het mapje Documenten -> Algemene 
documenten. Hieronder vindt u algemene contactgegevens van onze school: 
 
 
 
 

 Aantal leerlingen Aantal 

geslaagden 

Percentage 

geslaagden 

vmbo-b 40 39 98 % 

vmbo-k 49 49 100 % 

vmbo (g)t 20 20 100 % 

Boskoop 112 111 99.2 % 

http://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1718/Wellantcollege-Chr-vmbo-Boskoop/categorie/Resultaten
http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

 

Yuverta 
Chr. vmbo Boskoop 
Zijde 105 
2771 EV Boskoop 
0172 - 21 34 56 
administratie@yuverta.nl postadres: 
Postbus 50 
2770 AB Boskoop 

 
 
 
 

Ondersteunend personeel Afk Functie 

Mevr. R. Kalkman Kal Medewerker Planning & Interne organisatie 

Mevr. W. de Knecht Kne Receptie/presentiebeheer 

Dhr. S.R. Rens Ren Facilitair medewerker 

Dhr. T. de Bes Bes Facilitair medewerker 

 
Op de Yuverta app kun je ook zien wie welk vak geeft, welke functies het personeel heeft naast de lesge-
vende taken en op welke dagen zij werken binnen onze school. 

Schoolleiding Afk Functie Emailadres 

Mevr. P. Schimmer Vrm Schoolleider p.schimmer@yuverta.nl 




