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Hartelijk welkom op de leukste school van Gouda! 
 
Beste leerlingen en natuurlijk ook ouder(s)/verzorger(s), 
 
Daarom Yuverta 
Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Om die reden leer je bij Yuverta 
heel veel in de praktijk. Ons motto is 'Groen moet je doen!'  Zo krijg je in de onderbouw praktijklessen in 
carrouselvorm. In de bovenbouw gaat dit verder als profiel Groen. Daarbij zoeken we het contact met de 
groene omgeving. Op onze school word jij gezien, gehoord en gekend. Anders gezegd: onze scholen 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 heeft zes kenmerken: respect, naastenliefde, verwondering, verantwoordelijkheid, duurzaam-
heid en samenwerking. Afgelopen schooljaar hebben wij onze visie en identiteit herijkt. De school kent 
veel mogelijkheden; onze leerlingen volgen de basisberoepsegerichte-, kaderberoepsgerichte- of ge-
mengde leerweg. Na het vmbo kun je doorgroeien naar elke sector binnen het mbo. 
 
In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school. Voor algemene informatie over 
Yuverta verwijzen we je naar het Algemeen deel van de schoolgids.  
 
Wij wensen je een fijn en succesvol schooljaar 2022-2023 toe! 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team van Yuverta chr. vmbo Gouda, 
Kees Nieuwkoop en Randy van Gulik  
Schoolleiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Het onderwijs 

 
1.1. Wat kenmerkt onze school? 
 
Elke school heeft zo z’n eigen manier van lesgeven. Wij ook. Onze missie is: werken aan een gezonde en 
leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. 
 
Visie op leren en onderwijzen 
Als school gaan we uit van de volgende waarden: 

• We zijn een veilige school met goede zorg. We bieden een kleinschalige, veilige en zorgzame 
school met inspirerende docenten die leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. 

• We streven naar competente docenten en leerlingen. 

• We werken binnen de kaders van Yuverta. We werken aan een uitdagende, christelijke, groene en 
praktijkgerichte leeromgeving die aansluit op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. 

• We geven les middels de 'Goudse les', hierin is een doel- en op maatgerichte aanpak het uitgangs-
punt om ontdekkend en betekenisvol onderwijs te verzorgen. 

• We gaan uit van een veranderende wereld, waaraan de creativiteit van jou en de docenten een 
positieve bijdrage kan leveren. 

 

Ons onderwijs sluit aan op de basisschool en bereidt voor op het mbo door:  

• het geven van directe instructie; 

• het leren zelfstandig te werken;  

• het leren samenwerken; 

• het competentiegericht leren. 
 

Gepersonaliseerd onderwijs 
Bij Yuverta vmbo volg je je eigen groeipad. Soms ga je snel, soms wat langzamer. Maar altijd op je eigen 
manier en in je eigen tempo. Je leert uit boeken, je leert met elkaar en regelmatig zetten we digitale leer-
middelen/iPad in. 
 
Als je iets makkelijk vindt werk je vast vooruit of maak je moeilijkere opdrachten. Ook kan je een vak op 
een hoger niveau volgen als je aan de eisen hiervoor voldoet, dit noemen maatwerk. Vind je het juist 
moeilijk, dan krijg je extra hulp. Je hebt een persoonlijke coach waar je regelmatig gesprekken mee hebt. 
Ons onderwijs is het onderwijs van de toekomst. 
 
1.2 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 
 
Wij bieden de volgende leerwegen aan: 
 
Gemengde leerweg (GL): 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; beiden geven toegang tot mbo-
niveau 3 en 4. Je hebt met  beide diploma’s plus een extra algemeen vak ook recht op toelating tot 4 havo. 

 
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. 
 
Basisberoepsgerichte leerweg (BB): vooral praktijk, maar ook theorie 
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. 
 
 



 
 

 

 

 
Paardenklas 
Yuverta stemt de lessen zoveel mogelijk af op jouw interesse. Daarom bieden wij de paardenklas aan 
voor klas 1 en 2: bij een minimale deelname van 16 leerlingen. Aanmelden gaat via het inschrijfformulier 
voor klas 1 bij het inschrijven van de leerling.  
 
Binnen profiel oriëntatie is tijd gereserveerd voor de paardenklas. Je krijgt les in paardrijden en in het ver-
zorgen van paarden. Je krijgt praktijklessen op een manege in de buurt, met rijlessen van een deskundig 
instructeur. En als je al kunt paardrijden, worden de lessen daarop aangepast. Daarnaast leer je omgaan 
met paarden en leer je alles over onder andere de verzorging en voeding. De paardenklas is alleen ge-
schikt voor leerlingen met doorzetting- en uithoudingsvermogen. We verwachten een actieve werkhouding 
tijdens de les. 
 
In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om het keuzevak Houden van dieren – Paard te kiezen. Hierin 
wordt verder gewerkt met de opgedane kennis en vaardigheden vanuit de paardenklas.  
 
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
Bij Yuverta bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan, bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig 
hebt om een diploma te halen. Je kunt deze extra ondersteuning tijdens de lessen krijgen, maar ook bui-
ten de lessen. Om te bepalen of jij deze ondersteuning nodig hebt, kijken we naar het onderwijskundig 
rapport 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. 
 
Onderwijsondersteuning 
Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. Om te bepalen of Yuverta de onder-
steuning die jij nodig hebt kan bieden, kijken we o.a. naar het onderwijskundig rapport dat meekomt 
vanuit de basisschool. Het kan ook zijn dat gedurende de schoolloopbaan de behoefte ontstaat naar ex-
tra ondersteuning. In overleg met je ouder(s)/verzorger(s) stelt Yuverta vast welke extra ondersteu-
ning nodig is. Dit wordt samen met de ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen in een ontwikkelings-
perspectief (OPP). In het schoolondersteuningsprofiel kun je een beschrijving vinden van de voorzie-
ningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit document is te vin-
den op de intranetpagina’s van jouw school. 
 
Opbouw onderwijs  
Het onderwijs in de onderbouw (klas 1 en 2) kent een sterk oriënterend karakter. Enerzijds hebben 
we de algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, Mens en Maatschappij, kunstzin-
nige vakken, lichamelijke opvoeding) en anderzijds een oriënterend programma op het groene profiel 
(het zogeheten carrousel), waarbij je om de zes weken twee andere vakken krijgt. Tijdens deze les-
sen maak je kennis met verschillende praktijkvakken zoals bloem, groen, dier, koken en techniek.  
 
Aan het einde van de tweede klas kies je de vakken waar je uiteindelijk examen in gaat doen. Je 
LOB’er helpt je bij het maken van de keuze. Je kunt alleen vakken kiezen die in het profiel Groen val-
len. 
 
Het onderwijs in de bovenbouw (klas 3 en 4) is sterk gericht op het examen. Je stelt dan je eigen 
vakkenpakket samen, waarbij je kunt/moet kiezen tussen biologie of Nask en tussen economie of 
Duits. Die laatste keuze is alleen voor de leerlingen die de Gemengde Leerweg doen. 
 
In de derde klas begin je al met het make van examens. Zo rond je het vak Maatschappijleer al af in 
de derde. Bij andere vakken maak je al enkele schoolexamens in de derde, maar wordt het vak in de 
vierde pas afgerond. De theoretische vakken worden afgerond met een Centraal Schriftelijk Examen 
(CSE) en de praktische vakken worden afgerond met een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 
(CSPE) 
 
Onderwijsondersteuning 
Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. Om te bepalen of Yuverta de onder-
steuning die jij nodig hebt kan bieden, kijken we o.a. naar het onderwijskundig rapport dat meekomt 
vanuit de basisschool. Het kan ook zijn dat gedurende de schoolloopbaan de behoefte ontstaat naar ex-
tra ondersteuning. In overleg met je ouder(s)/verzorger(s) stelt Yuverta vast welke extra ondersteu-
ning nodig is. Dit wordt samen met de ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen in een 
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ontwikkelingsperspectief (OPP).In het schoolondersteuningsprofiel kun je een beschrijving vinden 
van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 
Opbouw onderwijs  
Het onderwijs in de onderbouw (klas 1 en 2) kent een sterk oriënterend karakter. Enerzijds hebben 
we de algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, Mens en Maatschappij, kunstzin-
nige vakken, lichamelijke opvoeding) en anderzijds een oriënterend programma op het groene profiel 
(het zogeheten carrousel), waarbij je om de zes weken twee andere vakken krijgt. Tijdens deze les-
sen maak je kennis met verschillende praktijkvakken zoals bloem, groen, dier, koken en techniek.  
 
Aan het einde van de tweede klas kies je de vakken waar je uiteindelijk examen in gaat doen. Je 
LOB’er helpt je bij het maken van de keuze. Je kunt alleen vakken kiezen die in het profiel Groen val-
len. 
 
Het onderwijs in de bovenbouw (klas 3 en 4) is sterk gericht op het examen. Je stelt dan je eigen 
vakkenpakket samen, waarbij je kunt/moet kiezen tussen biologie of Nask en tussen economie of 
Duits. Die laatste keuze is alleen voor de leerlingen die de Gemengde Leerweg doen. 
 
In de derde klas begin je al met het maken van examens. Zo rond je het vak Maatschappijleer al af in 
de derde. Bij andere vakken maak je al enkele schoolexamens in de derde, maar wordt het vak in de 
vierde pas afgerond. De theoretische vakken worden afgerond met een Centraal Schriftelijk Examen 
(CSE) en de praktische vakken worden afgerond met een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 
(CSPE) 
 
Burgerschap 
Vanuit onze pedagogische visie stimuleren we goed burgerschap, met name respect hebben voor 
jezelf, de ander en de omgeving. In het reguliere lesprogramma wordt met name aandacht besteed 
aan burgerschap tijdens de coachuren, mens & maatschappij en maatschappijleer. Daarnaast bieden 
we in leerjaar 1, 2 en 3 themaweken aan waarin burgerschapsvorming één van belangrijkste pijlers 
is. Bovendien geven we de leerlingen de gelegenheid deel te nemen aan de leerlingenraad, het Eco-
schools-team of Internationalisering om meningsvorming, inspraak en zelfvertrouwen te stimuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.3. Lessentabel en schooltijden 
 
In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij ons op school duurt 1 lesuur 
45 minuten. 

 

 LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 

Leerwegen BB KB GL BB KB GL 

Vakken       

Nederlandse taal 4 4 4 4 4 4 

Engelse taal 3 3 3 3 3 3 

Duitse taal     2 3 

wiskunde 3 3 3 3 3 3 

rekenen 2 1 1 1 1 1 

biologie 2 2 2 2 2 2 

natuur- en scheikunde 1 - - - 2 2 2 

creatieve vakken 4 4 4 2 2 2 

lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 3 3 

ICT-vaardigheden 1 1 1    

techniek 2 2 2    

mens en maatschappij 3 3 3 3 3 2 

economie - - - - - 2 

groen 4 4 4 4 4 4 

profiel oriëntatie/paard* 2/3 2/3 2/3 4/3 2/3 2/3 

ondersteuningsuur 3 3 3 3 3 3 

coachuur** 2 2 2 2 2 2 

godsdienst 1 1 1 - - - 

Totaal 38/39 38/39 38/39 37/38 37/38 38/39 

*profiel oriëntatie=2 uur en profiel paard is 3 uur 

**incl. 1 uur studieloopbaanbegeleding (SLB) 

 

 LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 

Leerwegen BB KB GL BB KB GL 

Vakken       

Nederlandse taal 4 4 4 4 4 4 

Engelse taal 3 3 3 3 3 4 

Duitse taal   3   4* 

wiskunde 4 4 4 4 4 4 

rekenen 1 1 1 0 0 0 

biologie 3 3 3 3* 3* 4* 

natuur- en scheikunde 1 2 2 2 3* 3* 4* 

maatschappijleer 2 2 2    

creatieve vakken incl. ckv 1 1 1    

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 

economie   3   4* 

profiel Groen 8 8 4 8 8 4 

coachuur** 2 2 2 2 2 2 

stage    8 8  

ondersteuningsuur 3 3 3 3 3 3 

Totaal 35 35 37 37 37 31 

*keuzevak klas 4 

GL kiest Duitse taal of economie en biologie of natuur- en scheikunde BB-KB kiest biologie of natuur- 

en scheikunde. 



 
 

 

 

In onze lessentabel kun je lezen welke vakken je per week krijgt. Dit zie je ook terug in je rooster. Ook wer-
ken onze vakdocenten met elkaar samen en worden lessen gegeven die meerdere vakken omvatten. Dit 
gebeurt in activiteitenweken of op andere manieren. De vakdocenten verzorgen deze vakoverstijgende les-
sen. 
 
Schooltijden 
Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Aan het begin van het schooljaar 
krijg je je 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 
 
Regulier rooster 

Lesuren Tijden 

1e lesuur 08.30 - 09.15 uur 

2e lesuur 09.15 - 10.00 uur 

3e lesuur 10.00 - 10.45 uur 

Pauze  10.45 - 11.00 uur 

4e lesuur 11.00 - 11.45 uur 

5e lesuur 11.45 - 12.30 uur 

6e lesuur 12.30 - 13.15 uur 

pauze  13.15 - 13.45 uur 

7e lesuur 13.45 - 14.30 uur 

8e lesuur 14.30 - 15.15 uur 

9e lesuur 15.15 - 16.00 uur 

 

Lesuitval 
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die afwezig is, wordt meestal door een 
collega vervangen. Via Magister-app kun je zien of er roosterwijzigingen zijn. De wijzigingen worden da-
gelijks verwerkt voor 07:45 uur. 
 
Op het standaardrooster van de leerlingen staan meer uren dan verplicht is, dit om de lesuitval die 
wij van tevoren al in kunnen calculeren op te vangen. Zo weten we aan het begin van het jaar bijvoor-
beeld al dat er met de praktijkexamens van klas vier, lessen voor de andere leerjaren uit gaan vallen en 
kunnen we hier door het jaar heen rekening mee houden door extra uren in te roosteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Begeleiding 

 
Samen houden we bij hoe het gaat 
Samen met de docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. Om te zien of alles 
goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met je coach. Voor alle vakken of leergebieden krijg je toet-
sen 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 samen zien of alles 
goed gaat. 
 

Rapport 
Aan het einde van het schooljaar krijg je een rapport. Samen met alle docenten kijken we ook of je alle 
afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle opdrachten en verslagen hebben ingeleverd 
en gemiste toetsen hebben ingehaald. Als je een toets mist, maak je zelf een afspraak met de docent om 
de toets in te halen. Dit kan ook buiten schooltijd. 
 
Magister 
Yuverta chr. vmbo Gouda werkt met het leerlingvolgsysteem Magister. Met Magister (ook als app beschik-
baar) heb je altijd toegang tot je agenda, huiswerk, cijfers, activiteiten en berichten, via je computer 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. 

 
Heeft u vragen over Magister? Neem dan contact op met de mentor. Neem voor vragen over de toegang 
tot Magister (zoals over gebruikersnaam en wachtwoord) contact op met de receptie via vmbo.gouda@yu-
verta.nl. 
 
WIS Collect 
In het vmbo werken we in schooljaar 2022-2023 met WIS Collect voor het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdragen. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen vanuit het nieuwe systeem een link naar hun persoonlijke 
omgeving om de bestelling te kunnen plaatsen. 
 
Ondersteuningsuur  
Wij hebben op school hulpuren. Ondersteuningsuren zijn bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met 
vakken. De vakdocenten geven door of een leerling in aanmerking komt voor het ondersteuningsuur. Dit 
gebeurt als je onvoldoende staat voor een vak of als er een onderwerp is waar je nog wat extra oefening 
voor nodig hebt. Je ontvangt thuis een mail, als je hiervoor wordt ingedeeld. Het ondersteuningsuur is ver-
plicht. 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsver-
banden. Meer informatie over passend onderwijs vind je in het algemene deel van de schoolgids. Onze 
school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) vo/vso Midden-Nederland & Rijnstreek. 
 
De remedial teacher (RT’er) 
Heb je extra hulp nodig bij taal en rekenen? Dan kan onze remedial teacher je helpen. Met de RT’er kan 
je de faciliteiten bespreken die je kunnen ondersteunen als je dyslexie of dyscalculie hebt. Deze facili-
teiten worden beschreven op een pasje. Op het pasje staat ook dat je bij dyslexie en dyscalculie recht 
heb op tijdsverlenging tijdens examens/ toetsen (15 minuten). 
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3. Vakanties en belangrijke data 

 

Herfstvakantie   22 oktober t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie   24 december 2022 t/m 8 januari 2023  

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag              7 april 2023 

Pasen                           9 april 2023 
Tweede paasdag   10 april 2023 

Koningsdag             27 april 2023 

Meivakantie                  22 april t/m 9 mei 2023 

Hemelvaart   18 & 19 mei 2023 

Pinksteren   28 mei 2023 
Tweede pinksterdag  29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023  

 
Belangrijke data 
Buiten de vakanties zijn er ook andere activiteiten die zorgen voor veranderingen; gedurende het school-
jaar kan het voorkomen dat er aanpassingen worden gedaan, deze aanpassingen zullen op intranet staan. 
Roosterwijzigingen kunnen zorgen voor lesuitval. Per week worden er meer lesuren aangeboden dan wet-
telijk wordt vereist, op deze manier blijft de minimumnorm gewaarborgd. 
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4. Rechten en plichten op school 

Ziek of absent melden 
 
Ziek thuis 
Ziekte moet door een van je ouder(s)/verzorger(s) worden doorgegeven aan de receptie vóór 08:15 uur. 
Als je weer naar school komt, moet jij je met een ondertekende verlofkaart eerst beter melden bij de re-
ceptie. Deze verlofkaart lever je ook van te voren in als je bijvoorbeeld naar de orthodontist of de dok-
ter gaat. Op deze manier word je niet ongeoorloofd absent gezet, daarnaast weten wij waarom je op dat 
moment niet op school bent. 

Ziek naar huis 
Mocht je ziek worden tijdens de schooldag, dan meld je dit bij de receptie. Je krijgt een verlofkaart mee. 
De kaart laat je thuis ondertekenen en lever je in bij de receptie zodra je weer beter bent. Je mag natuur-
lijk alleen de school verlaten als wij er zeker van zijn dat je niet in je ‘uppie’ thuis gaat zitten. 
 
Mocht je zo ziek zijn dat je in onze ogen niet veilig naar huis kunt gaan, dan zoeken we een oplossing in 
overleg met je ouder(s)/verzorger(s). 
 
Afspraak onder schooltijd 
Er kan een bijzondere reden voorkomen waardoor je niet naar school kunt komen. Voor een afspraak on-
der schooltijd moeten je ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen. Dat kan via dit formulier. Je moet de aan-
vraag minimaal een week van tevoren inleveren bij de receptie. 
 
In schooltijd op vakantie 
Als je niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunt, dan kun je een verlofaanvraag doen om maximaal 
10 dagen buiten de schoolvakanties extra vrij te krijgen. Dit is natuurlijk uitzonderlijk en er moet worden 
bewezen dat je echt niet in de schoolvakanties op vakantie kunt. Klik hier voor het formulier. Vul het volle-
dig in en lever het in bij de schoolleider. Je kunt het verlof ook aanvragen via Magister. Willen je ou-
der(s)/verzorger(s) meer dan 10 dagen extra vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar. 
 
De verlofaanvraag moet minimaal 4 weken van tevoren aangevraagd worden.   
 
Schoolregels 
Binnen de school zijn afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het algemeen 
schoolreglement. De afspraak is dat iedere medewerker en leerling zich houdt aan het vastgestelde regle-
ment. 

Respect 

• Je hebt respect voor docenten en een ander die hier werkzaam is of op bezoek komt, medeleer-
lingen in de klas en daarbuiten. 

• Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. 
 

Op tijd 

• Je bent op tijd in de les. Wanneer de docent aangeeft dat de les is begonnen en je bent nog niet 
in het leslokaal, dan ben je te laat.  

• Als je te laat bent ga je een ‘te laat briefje’ bij de receptie halen. Ben je met een geldige reden te 
laat, dan krijg je een groene kaart. Ben je zonder geldige reden te laat, dan krijg je een rode kaart 
en meld je je de volgende ochtend om 08.00 uur bij de receptie. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen 
hier een melding van. Meld je je niet om 08:00 uur, dan wordt dit weer als ‘te laat’ gezien. 

• Bij 3 keer te laat volgt er een gesprek met je coach en gaat er een bericht naar je ouder(s)/ver-
zorger(s). Bij 6 keer te laat volgt er een gesprek met je coach en je ouder(s)/verzorger(s). Bij 9 
keer te laat wordt Bureau Leerplicht ingelicht en word je samen met je ouder(s)/verzorger(s) 
opgeroepen. 

 

 

 



 
 

 

 

Lesmateriaal en huiswerk 

• Je hebt alle benodigde lesmateriaal bij je. Mocht je in een iPad klas zitten, dan is dit inclusief een 
opgeladen iPad. 

• Je hebt je huiswerk af als je de les binnen komt. 

• Liggen je spullen nog in de kluis, dan haal je deze op. Dit geldt als 1x spullen niet in orde. 

• Heb je 2x je spullen niet in orde, dan blijf je een uur na bij de desbetreffende docent. 

• De docent belt ouder(s)/verzorger(s) en verwerkt het voorval in het leerlingvolgsysteem. 
 

Eten en drinken 

• Eten en drinken gebruik je alleen in de kantine of in de schooltuin.  

• Energydrinks zijn gedurende de gehele schooldag verboden. 
 

Telefoon en geluidsdragers 

• Leerlingen in klas 1 en 2 hebben allemaal een iPad tot hun beschikking. Er is daarom geen reden 
tot telefoongebruik. Er mogen geen telefoons in het klaslokaal. De telefoons moeten in de kluis (of 
thuis). 

• Leerlingen zonder iPad mogen hun telefoon enkel gebruiken op aanwijzingen van de docent. Wordt 
de telefoon niet gebruikt, dan wordt deze, op eigen risico, bij binnenkomst in een zogenoemd ‘te-
lefoonhotel’ geplaatst. 

• Oortjes en koptelefoons mogen enkel gebruikt worden op aanwijzingen van de docent. 

• Aan het einde van de les kun je je eigendommen weer ophalen bij de docent. 
 
Social Media  
Wij hechten aan een veilige (online) omgeving. Het is niet toegestaan foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten 
van leerlingen en medewerkers te maken en verspreiden zonder toestemming van de ander. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Ook lichamelijke opvoeding (gym) behoort tot het lesprogramma. Gymkleding dient netjes te zijn en gym-
schoenen mogen niet buiten gebruikt worden of zwarte zolen hebben. Je bent verplicht om gymkleding bij 
je te hebben. Kijk voor de gymlocatie op intranet. 
 
Protocol medicijnverstrekking 
Yuverta heeft een protocol medicijnverstrekking opgesteld. Daarin staat dat wij geen medicijnen verstrek-
ken aan leerlingen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor jouw gezondheid, niet de school. 
Maak je chronisch gebruik van medicijnen, dan kunnen wij natuurlijk samen afspraken maken hoe de school hier-
mee om gaat. 
 
Kleding 
Je pet en je jas liggen in je kluis of hangen op de kapstok. Dit laatste is op eigen risico. Je draagt geen 
aanstootgevende kleding. Zo bevat je kleding geen seksueel getinte of haatdragende plaatjes en teksten. 
 
Werkkleding tijdens de les 
In sommige lessen is werkkleding verplicht. Bij Groen verstaan wij onder werkkleding: werkschoenen en 
een overall. Leerlingen kunnen werkschoenen en een overal op school lenen of als zij dit niet zelf willen 
aanschaffen. Je krijgt aan het begin van het schooljaar te horen bij welke lessen de kleding gedragen 
moet worden. 
 
Bij de lessen LO moet je sportschoenen met lichte zolen, een sportbroek en een t-shirt met korte mouw 
(geen spaghettibandjes) dragen. 

 
Roken 

• Wij zijn een rookvrije school. 

• Op het schoolterrein en ook buiten het schoolterrein, tijdens de pauzes en lestijd, mag er niet 
gerookt worden. 

• De coach heeft contact met ouder(s)/verzorger(s) bij overtreding van deze regel. 

http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

 

Schoolterrein 
Leerlingen mogen onder schooltijd (dit is incl. pauzetijd) niet van het schoolterrein af, met uitzondering 
voor lessen die buiten school plaatsvinden. 
 
Wat willen we absoluut niet?  

• Alcohol, drugs, vuurwerk en messen/wapens op school.  

• Pesten van medeleerlingen. De school heeft een pestprotocol (een lijst waarop staat wie wat doet 
als er toch wordt gepest).  

• Agressie naar andere leerlingen en medewerkers van de school. 
 
Wat gebeurt er als je je misdraagt? 
Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf krijgen, maar ook een offici-
ele waarschuwing of een schorsing/verwijdering. Bij een officiële waarschuwing nemen we in ieder geval 
contact op met je ouder(s)/verzorger(s). 
 
Vermissingen 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom zijn er kluisjes waar je jouw geld, kleding, mobiele 
telefoon en andere waardevolle spullen in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren. 
De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en vernieling! 
 
Kantine 
Heb je zin in iets lekkers dan kun je tijdens de pauzes in de kantine terecht. Hier kun je broodjes, snoep, 
fruit en limonade kopen. Alleen in de kantine of op het schoolplein mag je eten en drinken. 
 
Kluisjes 
Bij ons op school kun je kluisjes gebruiken om je waardevolle spullen in te bewaren. Als het nodig is, heb-
ben de schoolleiders, de conciërge, en de politie het recht om – zonder voorafgaande mededeling – je 
kluisje te (laten) openen en te doorzoeken. Je krijgt aan het begin van het schooljaar een pasje, waar je je 
kluisje mee kan openen. Met dit pasje kun je ook kopiëren. 
 
Reglementen en Klachtenregeling 
Informatie over de rechten en plichten op school en de klachtenregeling zijn te vinden in het leerlingensta-
tuut. Deze kun je vinden op de reglementenpagina van onze website. 
 
Meer informatie over veiligheid in de school vind je in het veiligheidsbeleid. Deze is te vinden op de intra-
netpagina van jouw school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yuverta.nl/over-yuverta/beleidsdocumenten
http://yunet.yuverta.nl/
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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 hun school. 
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6. Overige informatie 

 
Slaagpercentage 2021-2022 

 Aantal 

leerlingen 

Aantal 

geslaagden 

Percentage 

geslaagden 

vmbo-b 17 17 100 % 

vmbo-k 36 35 97 % 

vmbo-(g)t 22 22 100 % 

Gouda 75 74 99 % 

 
Informatie over resultaten zoals bijvoorbeeld de doorstroom binnen de school en vervolgopleiding kun je 
vinden op www.scholenopdekaart.nl.  
 
Na het vmbo 
Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrij-
ven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk doorleren totdat ze een startkwalificatie 
(havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn onze partners in passend onderwijs 
Een goede samenwerking tussen school en ouder(s)/verzorger(s) is van groot belang. Vooral als er zor-
gen zijn en je extra hulp of ondersteuning nodig hebt. We streven ernaar dat ouder(s)/verzorger(s) vanaf 
het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van jou, niet pas als er problemen zijn. 
Passend onderwijs begint met een goede basisondersteuning op de scholen voor alle leerlingen. Soms is 
extra ondersteuning nodig. Deze wordt zoveel mogelijk in de eigen school geboden. De mentor en de 
leerlingcoördinator zijn dan voor jouw ouder(s)/verzorger(s) de contactpersonen. Zij vinden een beschrij-
ving van onze basis- en extra ondersteuning in ons schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteu-
ningsprofiel is te vinden op de intranetpagina’s van jouw school. 
 
Als blijkt dat deze extra ondersteuning niet toereikend is, kan er in overleg tussen jouw ouder(s)/verzor-
ger(s) en school en het onderwijsloket van het samenwerkingsverband in onze regio geconcludeerd wor-
den dat er speciale ondersteuning of een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is. Het 
samenwerkingsverband waar onze school onder valt kun je vinden in hoofdstuk 2 ‘Begeleiding'. 
 
6.1. Namen en contactgegevens 
 
Belangrijke namen 
Schoolleiders: dhr. K. Nieuwkoop en dhr. R. van Gulik 
Coördinator onderwijsondersteuning (zorg): mevr. E. van Tok 
Decanen: mw. de M. de Kool en mw. C. Hak 
Examensecretaris: dhr. A. Kok 
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld: mevr. E. van Tok 
Leerjaarcoördinator klas 1: mevr. M. Krijgsman 
Leerjaarcoördinator klas 2: mevr. I. van Kuijeren/mevr. P. Bouman 
Leerjaarcoördinator klas 3: dhr. M. Zorgman  
Leerjaarcoördinator klas 4: mevr. F. Amiri-Muslem  
Orthopedagoog: mevr. E. van Tok 
Begeleider passend onderwijs: mevr. M. Visser 
Remedial teacher: mevr. M. Visser 
Roostermaker: dhr. A. Kok 
Coördinator onderwijs: dhr. P. de Vetten 
Coördinator sociale veiligheid: mevr. E. van Tok 

 

 

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/1719/Wellantcollege-Gouda?school=1719&presentatie=1&sortering=2
http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

 

De vertrouwenspersonen van Yuverta zijn: 
Dhr. J. van der Laak 
Mevr. N. van Wijngaarden 
Mevr. M. Sonneveld 
Dhr. J.W. Kelderman 
Mevr. I. Wiegman 
 
Voor contactmogelijkheden zie de intranetpagina’s van jouw school. 
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