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Hartelijk welkom op Yuverta mavo Aalsmeer   
 
Beste leerlingen en natuurlijk ook ouders/verzorgers, 
 
Op onze school proberen we samen met jouw mentor, ouder(s) en docenten het beste uit jou te halen. Dit 
doen we samen waar het kan en met extra ondersteuning waar het moet. Op onze school word jij gezien, 
gehoord en gekend. Samen gaan we voor een veilige sfeer in een fijne omgeving en samen leren we 
daarbinnen keuzes te maken, voor jezelf, je klasgenoten, de school en de wereld. 
 
In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school. Ook vind je hierin algemene 
informatie over Yuverta. Yuverta mavo Aalsmeer is een duurzame school, we hebben het predicaat Eco-
School en Gezonde school. 
 
Op onze school werken we op basis van 'blended learning', met de mogelijkheid van onderwijs op maat. 
Daarvoor hebben alle leerlingen een iPad en leer je met iPad en boeken. 
 
De school kent veel mogelijkheden. Een aantal leerlingen kiest op onze school voor onze businessklas, 
een mooie vooropleiding op een mogelijk ondernemerschap later. Andere kiezen voor de projectklas. Dit 
is vakoverstijgend onderwijs, waarbij de leerling zelf kiest waar hij/zij aan werkt en zo competenties en 
vaardigheden ontwikkelt. 
 
We bieden vmbo-t aan. In de onderbouw heb je de mogelijkheid na het tweede jaar door te stromen naar 
de havo. Na het vmbo-t kun je naar het mbo (niveau 4) of (als je geslaagd bent met voor vmbo-t plus een 
extra algemeen vak) klas 4 van de havo. 
 
Wij wensen je een fijn en succesvol schooljaar toe!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Myrthe Wissink 
Schoolleider  
Yuverta Mavo Aalsmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

1. Het onderwijs 
 
1.1. Wat kenmerkt onze school? 
 
Op Yuverta mavo Aalsmeer vinden we het belangrijk dat je het naar je zin hebt, want dan is je concentra-
tie beter en kun je goed met je werk bezig zijn. Al snel kennen we elkaar allemaal van naam en gezicht; 
wij weten wie jij bent. We willen er bij jou uithalen wat erin zit, en jou uitdagen en stimuleren om mooie re-
sultaten te behalen. De ondersteuning en begeleiding staan in dienst hiervan. Wij organiseren ons onder-
wijs en omgang op school op basis van de Yuverta visie en de missie van Yuverta mavo Aalsmeer: 
 
Als je bij ons van school gaat met een diploma, dan kun je:  

• Jezelf neerzetten en presenteren; 

• Keuzes maken;  

• Problemen oplossen;  

• Omgaan met verschillen. 
En… 

• Heb je zin in de toekomst; 

• Heb je zelfkennis; en weet je wat jouw talenten zijn; 

• Weet je wat jouw gedrag betekent voor jezelf, anderen en voor de wereld om je heen. 
 
Onze visie: Bij ons op school richten we ons op samen leren kiezen! 
 
Pilot De Nieuwe Leerweg 
Per schooljaar 2021-2022 kun je in leerjaar 3 het vak Economie & Ondernemen als examenvak volgen. 
We houden leerlingen en ouders op de hoogte middels onze nieuwsflits. Het doel is dat de leerlingen in 
2023 het pilot examen kunnen afleggen. 
 
Businessklas 
Je leert de eerste kneepjes van het ondernemersvak: ICT, reclame, geldzaken, hoe je een website bouwt 
en bijvoorbeeld Facebook en Twitter inzet. Je ontdekt waar je goed in bent en hoe je die talenten kunt in-
zetten voor je eigen mini-onderneming. In de bovenbouw gaat de businessklas over in economie en on-
dernemen in de nieuwe leerweg. Informatie over ons aannamebeleid en themaklassen kun je vinden op 
onze website en intranetpagina. 
 
Projectklas 
De projectklas kies je als je creatief bent en van uitdagingen houdt. Door samen te werken met klasgeno-
ten aan opdrachten, komen je talenten naar boven en kom je erachter waar je goed in bent. De opdrach-
ten passen bij verschillende beroepen, zoals bijvoorbeeld horeca ondernemer, marketeer, planoloog of 
kunstenaar. Je ontwikkelt vaardigheden waar je nu en later veel plezier van hebt, zoals organiseren, sa-
menwerken, presenteren, maar ook om keuzes maken en beslissingen te nemen. Samen met de docent 
kijk je op vaste momenten terug op jouw ontwikkelingen en worden afspraken gemaakt voor de volgende 
periode. 
 
Gepersonaliseerd leren 
Wij willen alle leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat geven. Je volgt bij ons een deel van het on-
derwijs op de iPad, maar natuurlijk maak je ook nog gebruik van boeken en schriften. Dit noemen wij 
'blended learning'. Middels digitaal onderwijs kunnen docenten jouw voortgang volgen, maar ze kunnen 
de lessen ook leuker maken met filmpjes en interactieve opdrachten. De iPad neem je mee naar huis, zo-
dat je er ook thuis mee kunt werken.  
 
Als je iets makkelijk vindt, werk je alvast vooruit of maak je moeilijkere opdrachten. Vind je het juist moei-
lijk, dan krijg je extra hulp. De samenleving digitaliseert, steeds meer bedrijven maken gebruik van een 
tablet. Omdat wij daar nu al mee beginnen word je goed voorbereid op de toekomst! 
 
De iPad op onze school is bedoeld voor onderwijskundige activiteiten. Bij oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld 
door ongevraagd filmpjes en of foto's te maken van medeleerlingen of personeel van de school) treft de 
school maatregelen volgens de richtlijnen van ons sanctiebeleid.  
 
 

http://www.yuverta.nl/
http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

 

Gezonde schoolkantine 
In onze schoolkantine verkopen wij lekkere, gezonde en duurzame producten. In samenwerking met cate-
raar Van Leeuwen hebben wij hiervoor gekozen, omdat een gezond voedingsaanbod jongeren stimuleert 
tot een gezonde leefstijl en  overgewicht voorkomt. Afgelopen schooljaren hebben wij van het voedings-
centrum de ’Gouden Schoolkantine Schaal' ontvangen, omdat wij voldoen aan de Richtlijnen Gezondere 
Kantines van het voedingscentrum. Daarnaast wordt ons aanbod ieder jaar in kaart gebracht met de Kan-
tinescan van het voedingscentrum en rapporteren wij de uitkomst aan de directie. 
 
Eco-School 
In 2016 hebben wij de Groene vlag behaald en zijn wij officieel een Eco-School. In 2019 zijn we opnieuw 
geaccrediteerd en voeren wij sindsdien onze Tweede Groene Vlag. Wij willen dat iedereen op school zich 
bewust is van keuzes maken en daardoor een bijdrage kan leveren aan het behoud en de verbetering van 
onze leefomgeving. Zo monitoren we onder andere het printgedrag van leerlingen en docenten. Andere 
gerealiseerde actiepunten zijn een watertappunt in de aula voor het kunnen vullen  van drinkwaterflesjes, 
ons gescheiden afvalsysteem, een gezonde schoolkantine en oplaadpunten met zonnepanelen voor devi-
ces en fietsen. Leerlingen kunnen solliciteren voor een plek in het Eco-team. In schooljaar 2022-2023 ho-
pen wij voor de derde accreditatie op te gaan. 
 
1.2. Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 
 
Wij bieden de volgende leerweg aan: 
 
Vmbo theoretische leerweg (TL) of mavo, met een mavo/havo onderbouw 
De mavo biedt alleen theorievakken. Je doet examen in zes theoretische vakken. Na het examen stroom 
je door naar niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of (met een extra algemeen vak) 
naar havo 4. 
 
Een mavo met een mavo/havo onderbouw 
Iedereen die bij ons in klas 1 start, maakt kans op doorstroom van mavo 2 naar havo 3. Aan het eind van 
klas 2 komt ongeveer 15% in aanmerking om de overstap te maken van 2 mavo op Yuverta mavo Aals-
meer naar 3 havo. We werken hiervoor samen met het Herman Wesselink College (HWC) en het Amstel-
veen College. Alle leerlingen op onze school maken evenveel kans om door te stromen naar de havo, on-
geacht het basisschooladvies. Als je bij ons blijft, volg je bij ons vanaf klas 3 de mavo bovenbouw en kun 
je (mogelijk) na het behalen van je mavo diploma overstappen naar havo 4 of naar het mbo. 
 
Voorlopig vervolgadvies klas 2 
Aan het eind van klas 2 wordt het basisschooladvies opnieuw bekeken. Voor de voorjaarsvakantie ontvan-
gen jij en je ouders een voorlopig vervolgadvies voor leerjaar 3. Dat kan een van de volgende adviezen 
zijn: 
1. vmbo-kb 
2. vmbo-kb/mavo 
3. mavo 
4. mavo/havo 
5. havo 
 
Als je een havo of mavo/havo advies krijgt, word je uitgenodigd voor de havo opstroomlessen. 
 
Als je mavo/vmbo-kb of vmbo-kb advies krijgt, word je dringend verzocht je aan te melden bij een van de 
vmbo-kb opleidingen in de regio. Dit doen we bewust zo vroeg in het jaar in verband met de schoolkeuze. 
Immers, bij een kb-advies moet je naar een kb-school. De school beslist hierin. 
 
Vervolgadvies na klas 2 
Tijdens de overgangsvergadering wordt het definitieve vervolgadvies vastgesteld: vmbo-kb, vmbo-t (leer-
ling over naar klas 3 mavo), havo 3. Het advies wordt vastgesteld door de docenten aan de hand van de 
behaalde resultaten, het algemene beeld van de ontwikkeling van de leerling, de beroepskeuzetest, de 
Cito-volg-toetsen en eventueel een NIO test. Voor de keuze van een kb-school komen o.a. Yuverta vmbo 
Aalsmeer (groen) of één van de scholen in de Haarlemmermeer in aanmerking. De afstroom naar een kb-
opleiding loopt via de mentor en de schoolwisselaars-coördinator. De opstroom naar havo 3 loopt via de 
mentor en de leerlingbegeleider klas 2. Bij afstroom is de coördinator onderwijs ondersteuning betrokken. 
 



 
 

 

 

Vakkenpakket 
Aan het eind van klas 2 en klas 3 maak je een vakkenpakketkeuze. Docenten geven een advies hierover. 
Indien dit advies negatief is, word je gevraagd jouw pakketkeuze aan te passen. Ook kan het aantal leer-
lingen dat een vak kiest tot een keuzebeperking leiden. Aan het eind van het derde leerjaar kies je het de-
finitieve vakkenpakket waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) doet. Dit pakket bestaat uit vijf 
verplichte vakken, twee keuzevakken en eventueel een derde keuzevak om de overstap naar de havo 
makkelijker te maken. Over beide keuzemomenten geeft onze decaan een voorlichtingsavond / webinar. 
 
Vakkenpakket  leerjaar4  

• Nederlandse taal Engelse taal 

• keuzevak  

• keuzevak 

• kunstvakken incl. ckv*  

• maatschappijleer* 

• lichamelijke  opvoeding 

• evt. 7e vak 
 
* Maatschappijleer en kunstvakken incl. CKV zijn (beide) een verplicht examenonderdeel voor alle leerlingen, maar worden in klas 3 

afgerond. 

 
Stage in het tweede leerjaar 
Samen met andere scholen in de regio hebben wij besloten door te gaan met de Maatschappelijke Stage 
(MaS), ook al is dit niet langer een wettelijke verplichting. 
 
Wij zijn van mening dat de Maatschappelijke Stage goed aansluit bij de missie van de school. Bovendien 
draagt zij bij aan het vormen van burgerschap. Leerlingen ervaren namelijk hoe leuk en belangrijk het is 
iets voor een ander te doen. De Maatschappelijk Stage wordt daar waar mogelijk gedurende één van de 
themaweken georganiseerd. 
 
On Stage 
Wij doen mee aan de regionale On Stage activiteiten. Dit maakt onderdeel uit van de zogenaamde LOB 
(loopbaanoriëntatie) in het tweede leerjaar en brengt leerlingen in contact met het regionale bedrijfsleven. 
 
Stage in het derde leerjaar 
In het derde jaar loop je een week een beroepsoriënterende stage, de zogenaamde 'snuffelstage'. Door bij 
een echt bedrijf mee te lopen, leer je meer over het beroep, maar ook wat echt werken betekent. Het sta-
geverslag dat je schrijft maakt deel uit van het eindexamen en staat beschreven in het examenprogramma 
(PTA) 
 
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 je niet een bedrijf te vinden, dan kan de school je daarbij helpen. De Maatschappelijke Stage wordt 
intern door school georganiseerd tijdens een van de themaweken. Voorafgaand aan de stage teken je een 
stageovereenkomst. 
 
1.3. Lessentabel en schooltijden 
 
In de lessentabel kun je zien hoeveel uur per vak per week gereserveerd is. Ons rooster is opgebouwd uit 
onderwijseenheden van 50 minuten. Op sommige dagen is er een verkort lesrooster. Dat staat over het 
algemeen aangegeven in de jaarplanning van de school en is ook zichtbaar in de dagelijkse roosterwijzi-
gingen. 
 
Voor de lessentabel klik hier. 
 
 
 
 
 
 

http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

 

 1 2 3 4 

 '22 '22 '22 '22 

Nederlands 4 3 3 4 

Engels 3 3 3 4 

Duits 1 2 3 4 

Wiskunde 3 3 4 4 

Biologie 2 2 3 4 

Natuur- en scheikunde 2 2   

Natuurkunde   3 5 

Scheikunde   3 4 

Aardrijkskunde 2 2 2 4 

Geschiedenis 2 2 2 4 

Economie  3 3 4 

Maatschappijleer  0 2  

Beeldende Vorming 2 1 1,5  

Muziek 2 1 0  

Gym 3 3 2 2 

Businessklas/E&O 4 4 4 4 

Projectklas 4 4   

ICT 1 0   

Mentoruur 1 1 1 0 

Numo 0 0   

CKV   0,5  

Totaal aantal lessen 32 32 33 26 

 
Schooltijden 
Op onze school vindt het onderwijs in principe plaats tussen 7.45 uur en 16.35 uur, uitzonderingen daar-
gelaten (bijvoorbeeld vertrektijd excursies en of klassenuitjes). Let op: alle leerlingen zijn tijdens schooltijd 
oproepbaar voor schoolactiviteiten. De school verwacht dat je werk, sport, afspraken bij medisch specia-
listen en hobby's, na deze lestijden plant, ongeacht het individuele rooster. Daar waar nodig kan er verlof 
worden aangevraagd middels het formulier 'vrijstelling geregeld schoolbezoek'. Aan het begin van het 
schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder 
begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zul je ’s avonds of in het weekend iets moeten 
doen. 
 
Lestijden   
1e uur 08.15 - 09.05 
2e uur 09.05 - 09.55 
3e uur 09.55 - 10.45 
Pauze 10.45 - 11.10 
4e uur 11.10 - 12.00 
5e uur 12.00 - 12.50 
Pauze 12.50 - 13.15 
6e uur 13.15 - 14.05 
7e uur 14.05 - 14.55 
8e uur 14.55 - 15.45 
9e uur 15.45 - 16.35 
 
 



 
 

 

 

Lesuitval 
We proberen lesuitval te beperken. Op internet en in Magister kun je zien waar en door wie de les wordt 
opgevangen. Daar waar mogelijk levert de afwezige docent werk aan voor de invaller. Het is leerlingen 
niet toegestaan tijdens pauzes en tussenuren het schoolterrein te verlaten zonder toestemming van de 
schoolleiding. Alleen leerlingen van klas vier mogen tijdens tussenuren (dus niet tijdens de pauze) van het 
schoolterrein af, mits ouders daar geen bezwaar tegen aantekenen, dit kan bekend worden gemaakt bij 
de mentor. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Ook lichamelijke opvoeding (gym) staat op het lesprogramma. Zo werk je aan je conditie en kom je in aan-
raking met diverse vormen van bewegen. Gymkleding dient netjes te zijn en binnenschoenen mogen niet 
buiten gebruikt worden of zwarte zolen hebben. Wanneer je meer dan 5 keer niet mee kunt gymmen, 
wordt dit gemeld bij de schoolarts. Indien nodig zal deze contact opnemen met de huisarts om een advies 
te kunnen geven omtrent het volgen van de gymles in de toekomst. Daar waar nodig worden vervangende 
lesactiviteiten aangeboden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

2. Begeleiding 
 
Samen houden we bij hoe het gaat 
Samen met jouw docenten en je ouder(s) / verzorger(s) ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ont-
wikkeling. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met je mentor en je ouder(s)/ver-
zorger(s). We noemen dit MOL gesprekken (Mentor, Ouder, Leerling). Jij presenteert in deze gesprekken 
je vooruitgang, ambities en eventuele moeilijkheden. Voor alle vakken krijg je toetsen of (kleine) overho-
ringen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, zelfstandig of onder begelei-
ding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of alles goed gaat, en waar we bij 
moeten sturen. 
 
Cijferlijst 
Periodiek wordt een cijferlijst mee naar huis gegeven. Resultaten kunnen aanleiding zijn voor een plan-
ning om cijfers te verbeteren. De cijfers laten zien hoe je de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Als school 
kijken we óók of je alle afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle opdrachten en ver-
slagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen hebben ingehaald. Soms moet je daarvoor thuis of op 
school na schooltijd aan het werk. Er wordt regelmatig bekeken of onze school bij jou past. Zoals we el-
ders in deze schoolgids beschrijven, zijn er na klas 2 verschillende mogelijkheden: je mag naar havo 3 op 
een andere school, je blijft bij ons op school, of je gaat naar een vmbo-kader school. De school beslist 
hierover. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de rijksoverheid. De overgangsregeling 2022-2023 van 
onze school is leidend bij onze beslissingen rondom de overgang naar een volgende klas en de vakken-
keuze in leerjaar 3 en 4. De overgangsregeling staat op Yunet. 
 
Magister 
Met Magister heb je altijd toegang tot je agenda, huiswerk, cijfers, activiteiten en berichten via je compu-
ter, iPad of je mobiel. Je ouders krijgen een eigen account waarmee zij inzicht hebben in onder andere 
jouw resultaten, huiswerk en roosterwijzigingen. Zowel leerlingen als ouders kunnen met hun accountge-
gevens inloggen in Magister. 
 
Studiebegeleiding 
In de mentorles wordt aandacht besteed aan leren leren. Als je moeite hebt met bepaalde vakken, kan de 
school je adviseren om één of meerdere hulplessen te volgen, binnen- of buitenschools. 
 
Onderwijsondersteuning 
Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. In ons schoolondersteuningsplan (SOP) 
kun je precies nalezen hoe de onderwijsondersteuning bij ons op school is geregeld. Om te bepalen of 
Yuverta de ondersteuning 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 de basisschool en het samenwerkingsverband uit de regio of wij deze zorg kunnen bieden. In overleg 
met je ouders stelt Yuverta dan vast welke extra ondersteuning nodig is. Dit wordt samen met de ontwik-
kelingsmogelijkheden opgenomen in een ontwikkelingsperspectief (OPP). 
 
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 Algemeen deel van de schoolgids. 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Amstelland & Meerlanden. 
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3. Vakanties en belangrijke data 
 
Herfstvakantie  15 oktober t/m 23 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   10 april 2023 
Koningsdag  27 april 2023 
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart  18 mei 2023 
Pinksteren  29 mei 2023 
Zomervakantie  22 juli t/m 3 september 2023 
 
Kijk voor de overige belangrijke data op Yunet. 
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4. Rechten en plichten 
 
Ziek of absent melden 
Je bent als leerling leerplichtig en wij hebben als school (tezamen met jouw ouders) een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid dat jij de lessen volgt. De leerplichtambtenaar ziet daarop toe. Daarom: 

• Als je ziek bent, meldt een van jouw ouders dat telefonisch bij de administratie of per e-mail (ab-
sentie.mavo.aalsmeer@yuverta.nl), in ieder geval voor het 1e lesuur van die dag. Als je weer naar 
school gaat, lever je een door jouw ouders ondertekend verlofformulier ziekteverzuim in bij de ad-
ministratie, met daarop van wanneer tot wanneer jij ziek bent geweest. Dit formulier is bij de balie 
verkrijgbaar en staat op de intranetpagina van de school. 

• Als je ziek naar huis gaat, willen wij altijd weten of er iemand thuis is. Is dit het geval, dan spreken 
wij af of je alleen naar huis kunt gaan én dat jouw ouder/verzorger bij thuiskomst dit de school laat 
weten. Zo weten wij dat je veilig bent aangekomen. Als je weer naar school gaat, neem je een in-
gevuld verlofformulier mee. 

• Ook geoorloofd verzuim is verzuim. Indien je naar een specialist moet, is niet altijd te zeggen 
wanneer dit het beste schikt. Maar voor reguliere, niet urgente bezoeken, vragen wij dringend om 
dit buiten de schooluren te laten plaatsvinden. Moet je toch onder de lessen naar de specialist, 
dan vragen wij jouw ouders dit van te voren te melden bij de conciërge middels het verlofformulier 
schoolverzuim met hierop vermelding van tijdstip en het moment waarop wij jou weer op school 
mogen verwachten. 

• Spijbelen wordt zo snel mogelijk aan jouw ouder(s)/verzorger(s) gemeld en wordt stevig aange-
pakt. In ieder geval wordt de gemiste tijd dubbel ingehaald. Afhankelijk van de omvang van het 
verzuim, kan ook meteen een 40-urige werkweek worden ingesteld. 

• Wanneer je te laat in de les komt zonder geldige reden, ter beoordeling aan de baliemedewerker / 
conciërge, moet je je de volgende ochtend aan de balie om 7.45 uur melden. 

• Bij structureel te laat komen / spijbelen wordt altijd de Leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. 
 
In schooltijd op vakantie 
Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan, kunnen ze een 
verzoek indienen om jou maximaal 10 dagen (twee weken) extra vrij te geven. Ze moeten dan bewijzen 
dat het écht niet anders kan d.m.v. een werkgeversverklaring. Het mag ook maar één keer per schooljaar 
en niet in de eerste twee weken aansluitend aan een vakantie. Willen je ouders meer dan 10 dagen extra 
vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar. Dit verzoek moet minstens acht weken van tevoren wor-
den aangevraagd. 
 
Schoolregels 
Leefregels Yuverta mavo Aalsmeer. Zo willen wij (leerlingen en medewerkers) met elkaar omgaan: 

1. Wij zetten ons in voor een prettige, veilige en schone (werk)sfeer. 
2. Wij luisteren naar elkaar. 
3. Wij eten en drinken in de aula of buiten en niet tijdens de lesuren. Maar zonder water kan nie-

mand, dus dat is toegestaan. 
4. Ons gedrag tijdens lesuren en in de school komt altijd ten goede aan de lessen en daarmee aan 

onszelf. 
5. Wij komen goed voorbereid en op tijd in de lessen. Alle boeken en iPad nemen we mee naar de 

les. Ook zorg je dat je iPad opgeladen is voordat je naar school gaat. 
6. Mobiele telefoon of andere apparatuur laten we thuis, of is in ieder geval niet hoorbaar / zichtbaar 

in de les aanwezig. Wanneer je wel je telefoon meeneemt naar de les en deze is zonder toestem-
ming van de docent waarneembaar zichtbaar aanwezig, dan wordt deze door de docent ingeno-
men. Je kunt je telefoon vanaf 16.00 uur ophalen bij de conciërge. Als dit meer dan twee keer ge-
beurt, nemen we contact op met je ouders en kunnen we samen besluiten om je telefoon langere 
tijd in de schoolkluis te leggen. Wanneer de mobiele telefoon nodig is voor lesdoeleinden, hoor je 
dit van de docent en maken we een uitzondering op deze regel. 

7. Volgens de wet, en dus ook bij ons, is er geen plaats voor discriminatie, vernieling, bedreiging 
(verbaal- en fysiek geweld), wapens, drugs en vuurwerk. 

8. In alle andere dan de hierboven beschreven gevallen beslist de docent of andere medewerker 
van Yuverta mavo Aalsmeer. 
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Sanctiebeleid (strafmaatregel-beleid) en sanctiebeleid sociale media. 
We hebben beleid over omgang met elkaar, op school en op sociale media. Op basis van bovenstaande 
leefregels is op Yuverta mavo Aalsmeer een sanctiebeleid gemaakt waarin overtredingen en sancties ge-
categoriseerd zijn. Dit loopt vanaf ongewenst naar onbehoorlijk, naar ontoelaatbaar en onwettig gedrag. 
Dit sanctiebeleid wordt door de mentor tijdens de mentorles met de leerlingen besproken. 
 
Wat gebeurt er als je je misdraagt? 
Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Welke maatregel wij nemen hangt af van 
de overtreding. Ons sanctiebeleid is daarin leidend. Wanneer je gedrag ontoelaatbaar is, kan de schoollei-
ding beslissen je te schorsen. Dit kan een interne (op school) of externe schorsing zijn, afhankelijk van de 
situatie, in beide gevallen krijg je voor deze dag opdrachten mee. In extreme gevallen, of bij meerdere 
schorsingen gaan wij over tot een voornemen tot verwijdering. 
 
Anti-pestprotocol en veiligheid 
Op Yuverta mavo Aalsmeer is er ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, zolang dat niet betekent dat de 
afgesproken regels overtreden worden of dat iemands persoonlijke grenzen overschreden worden. Pesten 
betekent dat iemands grenzen overschreden worden en dat past niet in een prettig en veilig klimaat voor 
ons  allemaal. Alles wat we willen doen voor onze leerlingen m.b.t. pestgedrag valt of staat bij de signale-
ring en/of melding van dat gedrag. Die signalering en melding schieten nog te vaak tekort, zodat de leer-
ling met zijn/haar probleem alleen blijft staan. Wij verwachten hierin van elkaar een actieve houding. Wij 
zien het als een gezamenlijke opdracht van ouders, leerlingen en school elkaar wederzijds op de hoogte 
te houden als het gaat om grensoverschrijdend, maar ook zorgelijk gedrag in het sociale contact en op 
social media, zodat we met elkaar op tijd de juiste stappen kunnen nemen. 
 
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 van goederen. 
 
Kluisjes 
Bij ons op school kun je een kluisje gebruiken om je spullen in te bewaren. De voorraad van de kluisjes is 
beperkt. Leerlingen uit leerjaar 1 krijgen voorrang op een kluisje. Voor een nieuwe kluispas vragen wij een 
kleine vergoeding. De school mag - zonder voorafgaande melding - controleren of er verboden voorwer-
pen aanwezig zijn in kluisjes, kleding en tassen van leerlingen. Deze controles worden altijd door mini-
maal twee medewerkers uitgevoerd in opdracht van de Directeur Onderwijs of de Schoolleider en bij voor-
keur in het bijzijn van de leerling. Dit kan in voorkomende gevallen ook in samenwerking met of op ver-
zoek van de politie plaatsvinden. 
 
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 reglementenpagina van onze website. 
Meer informatie over veiligheid in de school vind je in hier. 
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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 jouw school. 
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6. Overige informatie 
 
Docentenbegeleiding 
Onderdeel van de begeleiding van (nieuwe) docenten op Yuverta mavo Aalsmeer is Beeldcoaching. 
Schoolopleiders en coaches filmen de onderwijsleersituatie en bespreken deze aan de hand van de beel-
den na met de betreffende docent. De beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet open-
baar gemaakt. Heeft een van jouw ouders of jijzelf bezwaar tegen het gebruik van deze beelden, dan kan 
contact opgenomen worden met de school. 
 
Slaagpercentage 2021-2022 
 

 Aantal kandidaten Aantal geslaagden Percentage geslaagden 

G(T) 89 84 94,4% 

 
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. 
 
TOP-dossier 
Met de komst van de AVG is in het Samenwerkingsverband Amstelland (SWV) besloten alle leerlinginfor-
matie en handelingsplannen in TOP-dossier te verwerken. Dit is een versleutelde omgeving, waar naast 
scholen ook ouders, Jeugdhulp, gemeente en andere belanghebbenden uitgenodigd kunnen worden om 
te reageren op geselecteerde informatie. 
 
Examenstunt 
Aan het einde van leerjaar 4 krijgen leerlingen de gelegenheid samen met school een afsluitend evene-
ment te organiseren. 'Wilde' acties, zoals de vroegere examenstunt, zijn zonder afstemming met de 
schoolleiding, niet toegestaan. 
 
6.1. Belangrijke namen en functies 
 
De coördinator onderwijsondersteuning is Ellen Vischer 
De begeleider passend onderwijs is Cathelijne Spijker 
De decaan / LOB-coördinator is Thijs Walter 
De examensecretaris is Debbie van Grieken  
De aandacht functionaris huiselijk geweld is Yvettte Fluri 
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