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Beste ouders en verzorgers, 
 
In deze schoolgids vindt u algemene informatie over Yuverta vmbo Den Bosch. Hierin staat formele informatie 
beschreven, zoals onderwijsresultaten, financiële verplichtingen en de klachtenregeling. Maar u leest ook over 
belangrijke praktische zaken zoals lestijden, adressen, gebruik van pasjes, leefregels, leerlingenzorg, onder-
steuningsmogelijkheden, vakantieplanning en schoolspecifieke activiteiten. 
 
De schoolgids is via Yunet te downloaden. De meest actuele informatie kunt u steeds online vinden op Yunet 
en u krijgt ook geregeld informatie via de mail. In deze schoolgids kunt u terugvinden wat u van ons als school 
mag verwachten en ook wat wij van ouders en leerlingen verwachten. 
 
Op basis van de actualiteit is het altijd mogelijk dat het onderwijs op een andere manier vorm moet worden 
gegeven. Er kan dan dus van de schoolgids worden afgeweken. Ouders en leerlingen worden via onze in-
terne nieuwssite Yunet en social media op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en de laatste ontwik-
kelingen. Het afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met de Coronacrisis. Die er ook voor heeft 
gezorgd dat we ervaring hebben opgedaan met online werken. De voordelen hiervan zullen we gaan benutten 
in de komende jaren. We hebben ook de meerwaarde van fysiek onderwijs en de sociale functie ervan kun-
nen ervaren. Ook hierin willen we verder groeien als school. Hierbij is uw steun en input noodzakelijk. We 
hechten als school aan een goede afstemming tussen thuis en school om te zorgen dat uw kind, onze leer-
ling, optimaal kan functioneren. 
 
Samen maken wij van onze school een veilige en prettige school waar leerlingen zich thuis voelen. Deze sa-
menwerking tussen school, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en buitenwereld is voor ons een basisvoor-
waarde voor goed (groen!) onderwijs. We vinden het daarom belangrijk om u te informeren en een goed con-
tact met u te hebben. In de meeste gevallen zal dit contact via de mentoren lopen. Zij zijn uw eerste aan-
spreekpunt. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, aarzel dan niet met hem of haar contact op 
te nemen. Zij geven u graag nadere uitleg. Ook vakdocenten, leerjaarcoördinatoren, schoolleiding en onder-
wijsondersteunende collega’s staan voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Ideeën die u heeft 
om onze mooie school nog beter te maken stellen we erg op prijs! De Oudercommissie is hiervoor een mooi 
platform. Dit platform vertegenwoordigt u en is ook als klankbord goud waard. 
 
We doen het uitstekend als school en krijgen prima cijfers in het Onderwijsresultatenoverzicht van de Inspec-
tie. Dat is mooi. Nog mooier is het dat onze leerlingen (en medewerkers) zich veilig, vertrouwd en gewaar-
deerd voelen bij ons op school. Daarmee scheppen we het juiste klimaat voor uw kind om te groeien en te 
bloeien! School is belangrijk voor uw kind en uw kind is belangrijk voor ons. Wij werken met u samen aan een 
mooie toekomst voor uw kind. 
We maken er samen een prachtig jaar van! 
 
Namens alle medewerkers,  
 
Schoolleiders Ralph van der Sanden en Mira Taminiau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

1. Het Onderwijs 
 
1.1. Wat kenmerkt onze school? 

 
Uitgangspunten: 

• De leerling staat centraal. 

• De leerling is (mede)verantwoordelijk voor het leerproces. 

• De leerling wordt uitgedaagd tot het leveren van een prestatie. 

• De leerling wordt begeleid in zijn totale ontwikkeling. 

• De leerling is continu in verandering. 
 

• Leren gebeurt binnen- en buitenschools. 

• Leren doen we van en met elkaar. 

• Leren gebeurt vooral door doen. 

• Leren is leuk door de successen. 

• Leren door samenhang tussen de vakken. 
 

• De leerwereld is de leefwereld van de leerling. 

• De leerwereld is uitdagend voor de leerling. 

• De leerwereld is veilig en kleinschalig. 

• De leerwereld is breed met groen. 

• De leerwereld is modern, duurzaam en contextrijk. 
 
Onze accenten schoolbeleid 2022-2023 

• Borgen van online ervaringen / inzet digitale middelen. 

• Professionalisering: differentiatie in klasverband 

• Maatwerklessen 

• Duurzaamheid 

• Ondernemend Onderwijs 

• Loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB) en samenwerking met de arbeidsmarkt 

• Positief belonen (SWPBS = SchoolWide Positive Behavior support) 

• Toetskwaliteit 

• Versterken reken- en taalvaardigheden 

• Vergroten leerlingbetrokkenheid: medeverantwoordelijk voor het onderwijs 

• Eco-school 

 

Yuverta vmbo Den Bosch werkt aan een gezonde en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en me-
dewerkers. 

 

Eco-schools en Eco-raad 

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. 
Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Leer-
lingen worden uitgenodigd om in actie te komen en ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duur-
zame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Zo wordt duurzaam den-
ken en doen gaandeweg vanzelfsprekend! De kern van Eco-Schools is dat leerlingen centraal staan. Zij vor-
men dan ook het hart van de Eco-raad. Dit is een groep leerlingen die de school van binnenuit verduurzaamt. 
Samen geven zij invulling aan het motto van Eco-Schools: student-led change. Daarin worden ze ondersteund 
door volwassenen, zoals docenten en de conciërge. Ook anderen binnen én buiten de school kunnen betrok-
ken worden. 

 

De Gezonde Schoolkantine 

Yuverta vmbo Den Bosch stimuleert gezonde gewoontes bij leerlingen. Door de beschikbaarheid en aandacht 
voor gezond eten, kunnen jongeren een gezond eetpatroon ontwikkelen. De school beschikt over een ge-
zonde schoolkantine. Dit is een kantine met een gezond aanbod en een gezonde uitstraling die beiden vol-
doen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Leerlingen krijgen er de mogelijkheid om tegelijkertijd ge-
zond en lekker te kiezen. Het stimuleren van water drinken, het aanbieden van betere keuzes per 



 
 

 

productgroep en het opvallend plaatsen van betere keuzes zijn een van de basisregels waaraan de school-
kantine voldoet. Yuverta vmbo Den Bosch heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedings-
centrum verdiend, waarmee zij laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. 

 

Bewegen en Sport 

Yuverta vmbo Den Bosch besteedt naast de lessen Lichamelijke Opvoeding veel aandacht aan bewegen en 
sport. Het enkel geven van voorgeschreven lessen Lichamelijke Opvoeding is onvoldoende voor de ontwikke-
ling van bewegen en sport van kinderen. Yuverta vmbo Den Bosch doet meer dan alleen dat. Ten eerste 
wordt tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding samengewerkt met sportclubs, verenigingen en sportorgani-
saties in de regio zoals ’S-PORT. Daarnaast wordt op basis van het leerplan structureel aandacht geschonken 
aan leerlingen met een bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen. Aan het begin van leerjaar 1 
wordt bij alle leerlingen de Euro Fit Test afgenomen die de fysieke eigenschappen van de leerling in beeld 
brengt. Ten slotte is er binnen de school een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten waaraan leer-
lingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen. 

 

1.2. Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 

 
Wij bieden de volgende leerwegen aan: 
 
Basisberoepsgerichte leerweg 
In de basisberoepsgerichte leerweg krijgt de leerling zowel theoretische als praktische vakken, maar de na-
druk ligt op de praktijkvakken. De basisberoepsgerichte leerweg sluit aan op niveau 2 van het mbo. 
 
Kaderberoepsgerichte leerweg 
In de kaderberoepsgerichte leerweg krijgt de leerling zowel theoretische als praktische vakken, maar de na-
druk ligt op de theorievakken. De kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan op niveau 3 (en 4) van het mbo. 
 
Gemengde leerweg 
De theorievakken van de gemengde leerweg hebben hetzelfde niveau als die van de theoretische leerweg 
(mavo). Daarnaast volgt de leerling in de gemengde leerweg ook het beroepsgerichte programma Profiel 
Groen. De gemengde leerweg sluit aan op niveau 4 van het mbo. 
 
vmbo T diploma 
Na het slagen voor het GL-diploma plus een extra theorievak kan de leerling het diploma ‘theoretische leer-
weg’ aanvragen in plaats van het GL-diploma. De leerling hoeft geen nieuw examen te doen. 
 
Voorbereidende Entreeopleiding 
Soms heeft een leerling meer aan minder theorie en extra praktijk. Naast de genoemde leerwegen is het mo-
gelijk, in overleg met leerling, ouders en school, te kiezen voor de voorbereidende Entreeopleiding. Deze op-
leiding is praktijkgericht en leidt op tot een volwaardig mbo-niveau 1-diploma (entreeonderwijs). Na het derde 
leerjaar, dit is een oriënterend jaar, kiest de leerling voor een beroepsrichting binnen de entree-opleidingen in 
een van de profielen. Leerlingen doen daarin examen bij Yuverta of een ROC. Daarna kunnen leerlingen 
doorstromen naar een AOC/ROC voor een mbo-opleiding op niveau 2. 
 
Pro vmbo  
Het Pro-vmbo arrangement is een samenwerking tussen de vmboscholen Yuverta vmbo Den Bosch, Bossche 
Vakschool en De Rijzert school voor Praktijkonderwijs.  

• Je volgt onderwijs op het niveau vmbo-basis. 

• Je gaat naar school bij het praktijkonderwijs en bij de vmbo-scholen. 

• Je zit in een kleine klas van 12 tot 16 leerlingen.  

• Je hebt 2 mentoren, 1 van het praktijkonderwijs en 1 van het vmbo. Zij ondersteunen je en geven de 
meeste theorielessen.  

• Je volgt theorievakken (Nederlands, Engels, wiskunde en biologie) en praktijkvakken zoals groen, 
techniek, zorg en welzijn, koken. 

 



 
 

 

Onderbouw 

Leerjaar 1 en 2 van de opleiding noemen we de onderbouw. De nadruk ligt hier op je persoonlijke vorming en 
brede oriëntatie. Je leert actief en zelfstandig te leren en je krijgt een beeld van de vakken in de bovenbouw. 
Leerlingen in de onderbouw worden op basis van de aangeleverde informatie in groepen geplaatst die zoveel 
mogelijk aansluiten bij hun niveau. Voor eerstejaars leerlingen is hierbij het basisschooladvies bindend. We 
zorgen er natuurlijk wel voor dat we leerlingen blijven uitdagen. Door leerlingen zoveel mogelijk maatwerk aan 
te bieden halen we eruit wat erin zit, zodat de leerling in leerjaar 3 op de juiste leerweg terecht komt. 

 

Praktische profieloriëntatie (PPO) 

In de onderbouw volgen de leerlingen praktische profieloriëntatie. De leerlingen volgen dan alle praktijkvak-
ken, zodat ze na twee jaar een goede keuze kunnen maken uit de keuzevakken van het beroepsgericht pro-
gramma in de bovenbouw. De leerlingen worden bij het maken van deze keuze geholpen door de mentor, 
praktijkdocenten, decaan/LOB-begeleider en ouders. 

 

Leerwegbepaling 

Aan het einde van het tweede leerjaar, na het tweede rapport, wordt bepaald in welke leerweg de leerling ge-
plaatst wordt. Is overplaatsing naar een ander schooltype of ander profiel gewenst, dan wordt dit met ouders 
besproken. De leerwegbepaling is gebaseerd op een objectief genormeerde test (Cito Volgsysteem voortge-
zet onderwijs), de rapportcijfers, de gegevens en het advies van de basisschool, het advies van de vakdocen-
ten en de in- en doorstroomcriteria. 

De leerwegbepaling is bindend. Ouders worden over deze leerwegbepaling tijdens een informatieavond geïn-
formeerd. 

 

Snuffelstage 

In leerjaar 1 lopen de leerlingen twee dagen een 'snuffelstage’. De snuffelstage is bedoeld om leerlingen ken-
nis te laten maken met wat het werken voor een bedrijf inhoudt. De leerling mag de snuffelstage lopen bij ou-
ders, familie of bekenden. 

 

Maatschappelijke stage 

In leerjaar 2 lopen de leerlingen een werkweek (36-40 uur) gedurende de periode oktober t/m juni een maat-
schappelijke stage. De maatschappelijke stage sluit aan bij onze onderwijsdoelen. Het levert tevens een bij-
drage aan het vergroten van de sociale samenhang: thuis, in de buurt of de wijk en op school, want er is na-
drukkelijk behoefte aan meer sociale samenhang. Leerlingen kunnen hun maatschappelijke stage doen bij 
vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, culturele of sociale instellingen.  

 

Bovenbouw 

Na de onderbouw wordt elke leerling in een leerweg geplaatst. Een leerweg is de leerroute die een leerling 
binnen het vmbo volgt en die leidt tot een diploma met doorstroom naar een mbo- niveau. In de bovenbouw, 
dus het 3e en 4e leerjaar, volgen onze leerlingen naast de algemene vakken een beroepsgericht examenpro-
gramma. Niet iedere leerling leert op dezelfde manier. De ene leerling leert gemakkelijk vanuit het boek, terwijl 
de ander het meeste baat heeft bij praktijklessen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

 

Vakken 

De verplichte vakken voor alle leerwegen zijn: 

• Nederlands 

• Engels 

• Biologie 

• Wiskunde 

• Maatschappijleer 

• Kunstvakken inclusief ckv 

• Lichamelijke Opvoeding 

 

Leerlingen van de gemengde leerweg maken ook een profielwerkstuk en volgen nog extra theorievakken als 
natuur-/ scheikunde 1, economie of Duits. Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg hebben de keuze 
één van bovengenoemde extra theorievakken te volgen. 

 



 
 

 

Beroepsoriënterende stage 

Tijdens de beroepsoriënterende stages maken de leerlingen kennis met het werken in een bedrijf. De school 
vindt het belangrijk dat de leerlingen zich zo uitgebreid mogelijk oriënteren op hun toekomst. Daarvoor worden 
stages in het bedrijfsleven georganiseerd en wordt een oriëntatie binnen het mbo-onderwijs gegeven. De 
stage in leerjaar 3 en 4 is een onderdeel van het beroepsgerichte programma. Leerlingen zoeken zelf een sta-
geplaats. Zij doen dat met begeleiding van de mentor en eventueel de stagecoördinator. De opdrachten die 
de leerling krijgt, zijn met name gericht op het functioneren binnen een bedrijf. Vanuit het bedrijf zal er ook een 
stagebegeleider zijn voor de begeleiding. 

 

Beroepsgericht programma 

In leerjaar 3 en 4 volgen leerlingen Profiel Groen. Naast een vast programma (profielvak) kunnen leerlingen 
een deel van het programma zelf samenstellen (keuzevakken) en is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie 
(LOB). 

 

Voor keuzevakken kun je denken aan: 

 

Ik wil iets met... dier 

• Het houden van dieren 

• Gezonde dieren 

• Groene zorg 

 

Ik wil iets met... groen 

• Werk in tuin en landschap 

• Groei en oogst 

• Tuinontwerp- en aanleg 

 

Ik wil iets met... bloem 

• Bloemwerk 

• Groene vormgeving en styling 

• 3d-vormgeving en realisatie 

 

Ik wil iets met... voeding 

• Mens en gezondheid 

• Keuken 

• Voeding, hoe maak je het? 

 

Ik wil iets met... outdoor 

• Mens en activiteit 

• Actief in de natuur 

• Evenementen 

 
Burgerschap 

In het onderdeel Burgerschap leer je tijdens je opleiding dingen die je nodig hebt om te kunnen functioneren 
als burger in de maatschappij. Zo zetten wij Loopbaan & Burgerschap (LOB) op het programma, hierin doe je 
geen examen. Om in aanmerking te komen voor een diploma moet je hebben voldaan aan de inspanningsver-
plichting voor Loopbaan & Burgerschap. In de schoolgids van jouw opleiding staat meer informatie over LOB. 
Burgerschap komt niet alleen terug in LOB, maar in verschillende vakken. Zo behandel je bij maatschappijleer 
het onderwerp democratie en multiculturele samenleving, krijg je bij Nederlands sollicitatietraining, bij econo-
mie krijg je les over belastingen en leer je bij de praktijkvakken wat je kunt doen op je toekomstige werk. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3. Lessentabel en schooltijden 

 
 

Leerjaar 1 Leerjaar 1 Leerjaar 1 

 GT KB BB 

Nederlands 5 5 5 

Engels 3 3 3 

Duits 1 1  

Wiskunde 4 4 4 

Rekenen 1 1 1 

Mens en Maatschappij 3 3 3 

Biologie 2 2 2 

Natuur- scheikunde 1 1  

Kunst en Cultuur 4 4 4 

Informatiekunde 1 1 1 

Mentoruur 2 2 2 
Maatwerk studievaardigheden 1 1 1 

Lichamelijke opvoeding 4 4 4 

Praktische profieloriëntatie 4 4 6 

Totaal 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leerjaar 2 Leerjaar 2 Leerjaar 2 

 
GT KB BB 

Nederlands 5 5 5 

Engels 3 3 3 

Duits 2 2 
 

Wiskunde 4 4 4 

Rekenen 1 1 1 

Mens en Maatschappij 4 4 4 

Biologie 3 3 3 

Natuur- scheikunde 2 2 2 

Kunst en Cultuur 3 3 3 

Mentoruur 2 2 2 

Maatwerk studievaardigheid 1 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 

Praktische profieloriëntatie 4 4 6 

Totaal 36 36 36 



 
 

 

 
Leerjaar 3 Leerjaar 3 Leerjaar 3 

 
GT KB BB 

Nederlands 4 4 4 

Engels 3 3 4 

Duits 2 keuze - 

Wiskunde 4 4 4 

Rekenen 1 1 1 

Maatschappijleer 2 2 2 

Economie 2 keuze - 

Biologie 3 3 3 

Nask 2 keuze - 

CKV (Kunstvakken) 1 1 1 

Mentoruur 2 2 2 

Maatwerk 1 keuze - 

LO 2 2 2 

Profiel Groen 3 5 5 

Keuzevak Bloem 6* 6** 6** 

Keuzevak Dier 6* 6** 6** 

Keuzevak Groen 6* 6** 6** 

Keuzevak Voeding 6* 6** 6** 

Keuzevak Outdoor 6* 6** 6** 

Totaal 38 36 34 

* Gedurende een periode in het jaar. 

** BB- en KB-leerlingen kiezen twee keuzevakken. Per periode krijgen ze les in een van die vakken. GL-leerlingen kiezen één keuzevak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Leerjaar 4 Leerjaar 4 Leerjaar 4 

 
GT KB BB 

Nederlands 4 4 4 

Engels 4 4 3 

Duits Keuze keuze - 

Wiskunde 4 4 4 

Rekenen 1 1 1 

Maatschappijleer 1 1 1 

Economie Keuze keuze keuze 

Biologie 4 4 3 

Nask Keuze keuze keuze 

Mentoruur 2 2 2 

Maatwerk 1 2  

LO 2 2 2 

Profiel Groen 2 5 5 

Keuzevak Bloem 6* 6**     6** 

Keuzevak Dier 6* 6**    6** 

Keuzevak Groen 6* 6**    6** 

Keuzevak Voeding 6* 6**    6** 

Keuzevak Outdoor 6* 6**    6** 

Totaal 35 36 34 

*Gedurende een periode in het jaar. 

** BB- en KB-leerlingen kiezen twee keuzevakken. Per periode krijgen ze les in een van die vakken. GL-leerlingen kiezen één 

keuzevak. 

 

Klas Entree leerjaar 3 Entree leerjaar 4 

Nederlands 4 4 

Rekenen 4 4 

Maatschappijleer 2 2 

Mentoruur 1 1 

Stage 16 16 

Werk & Opleiding 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lestijden 

De lessen starten om 8.30 uur en duren 45 minuten. Incidenteel werken we met een verkort lesrooster. De 
lessen duren dan 35 minuten. 

 

Lestijden 45 minuten Lestijden 35 minuten 

 
Wij streven ernaar om lesuitval zo veel mogelijk te beperken. De school werkt met een inval- rooster, zodat 
lessen bij afwezigheid van een docent zoveel mogelijk door kunnen gaan. Bij uitval van lessen geldt dat leer-
lingen het schoolterrein niet zonder toestemming mogen verlaten. In Magister worden de roosterwijzigingen 
gemeld. Het is raadzaam om de laatste roosterwijzigingen te checken in de ochtend, voordat uw zoon of 
dochter naar school vertrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 08.30-09.15 uur 

2 09.15-10.00 uur 

Pauze (15 min) 10.00-10.15 uur 

3 10.15-11.00 uur 

4 11.00-11.45 uur 

Pauze (30 min) 11.45-12.15 uur 

5 12.15-13.00 uur 

6 13.00-13.45 uur 

Pauze (15 min) 13.45-14.00 uur 

7 14.00-14.45 uur 

8 14.45-15.30 uur 

9 15.30-16.15 uur 

 

1 08.30-09.05 uur 

2 09.05-09.40 uur 

3 09.40-10.15 uur 

Pauze (15 min) 10.15-10.30 uur 

4 10.30-11.05 uur 

5 11.05-11.40 uur 

6 11.40-12.15 uur 

Pauze (30 min) 12.15-12.45 uur 

7 12.45-13.20 uur 

8 13.20-13.55 uur 

9 13.55-14.30 uur 

 



 
 

 

2. Begeleiding 
 

Schoolondersteuningsplan 

Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs (augustus 2014) is elke school verplicht zijn aanbod 
aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP. Het nieuwe SOP 
2021 – 2025 vormt voor Yuverta vmbo Den Bosch een volgende stap op weg naar passend onderwijs. Het 
SOP is hier te vinden op Yunet.  

 

Passend onderwijs  

Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij hen past. Alle leerlingen 
moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van on-
derwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan 
leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Het SOP staat beschreven in 
een document. Dit kunt u opvragen bij de ondersteuningcoördinator. 

 
Begeleiding door de mentor 

De mentor heeft de bijzondere zorg voor zijn klas/groep. De mentor is de contactpersoon voor de leerling en 
ouders, binnen de klas, de vakdocent en de leerjaarcoördinator. Een belangrijke taak van de mentor is leer-
lingen helpen om als klas te functioneren. Hij is de sleutelfiguur in het voortijdig signaleren en onderkennen 
van problemen van leerlingen. De mentor is het directe aanspreekpunt voor ouders. 

 

Taken van de mentor zijn onder andere: 

• contact leggen en onderhouden met ouders; 

• het welbevinden van de leerlingen bevorderen; 

• gesprekken voeren met individuele leerlingen; 

• contact leggen met ouders, leerjaarcoördinator en/of teamleider in geval van problemen; 

• een goede verstandhouding tussen de leerlingen en de werksfeer van de klas bevorderen; 

• toezicht houden op de houding van de klas ten opzichte van docenten en onderwijsondersteunend 
personeel; 

• activiteiten organiseren, in overleg met de betrokken collega’s. 

 

Mentoruur 

Elke klas heeft per week een of twee mentoruren. Deze lesuren worden gebruikt om op een andere manier 
verbinding te maken met de leerlingen. Het doel is een veilige sfeer te creëren waarin iedere leerling zichzelf 
kan en mag zijn. Zodat er bij alle leerlingen optimale groei en ontwikkeling kan plaatsvinden. 

 

Daarnaast hebben de lessen tot doel dat leerlingen: 

• leren om problemen systematisch aan te pakken en op te lossen; 

• vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen gebruiken om de aangeboden leerstof eigen te maken; 

• leren samenwerken; 

• met elkaar hun schoolervaringen uitwisselen; 

• praten over en werken aan studievaardigheden, studievoorwaarden, studiehouding, problemen thuis 
en op school; 

• geïnformeerd worden over praktische schoolzaken; 

• werken aan opdrachten in het kader van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). 

 

Leerjaarcoördinator 

De leerjaarcoördinator ondersteunt de mentoren met betrekking tot de leer- en gedragsproblemen van de indi-
viduele leerlingen. Ook kan hij in samenspraak met de mentor en ouders afspraken maken voor de verdere 
begeleiding en ondersteuning van de leerling. 

 

Politie 

Er is vanuit de politie een contactpersoon aangesteld welke verbonden is aan de school en waarmee school 
regelmatig overlegt. In het overleg komt de veiligheid op school aan de orde, maar ook bijvoorbeeld de route 
tussen huis en school. In gevallen van geweld, intimidatie, diefstal en dergelijke wordt door de school altijd 

http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

aangifte gedaan bij de politie. Het uitgangspunt hierbij is, dat wanneer een leerling binnen de school wet- 
en/of regelgeving overtreedt er onmiddellijk ondersteuning en hulp van de politie wordt ingeroepen. Als leer-
lingen bijvoorbeeld door geweldincidenten getroffen worden, krijgen zij het advies aangifte te doen. De 
school(leiding) behoudt zich het recht voor om in geval van verdenking of vermoeden van het overtreden van 
de school-, wet- en/of regelgeving, op te treden. In geval van vermoedens van bezit, verhandelen en/ of ge-
bruik van alcohol, drugs (waaronder ook snus), wapens, vuurwerk of andere verboden middelen/voorwerpen 
zal de school genoodzaakt zijn actie te ondernemen. Dit kan onder andere betekenen dat een functionaris van 
de school de tassen en kluisjes doorzoekt. Daarnaast voert de politie regelmatig steekproefsgewijs kluisjes-
controles uit. 

 

Extra ondersteuning 

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig om goed te kunnen functioneren op school. Onze school 
biedt deze ondersteuning met hulp van andere instanties. Alles blijf erop gericht dat de leerling zich optimaal 
ontwikkelt. Voor cluster 1 en 2 (en cluster 3 epilepsie) blijft de LGF van kracht. 

 

Dyslexie/dyscalculie 

Leerlingen met een verklaring voor dyslexie en/of dyscalculie kunnen extra faciliteiten krijgen, bijvoorbeeld in 
de vorm van extra tijd bij toetsen. Waarbij de leerlingen met dyslexie tevens gebruik kunnen maken van 
spraaksynthese via ClaroRead en leerlingen met dyscalculie een rekenkaart van het CvTE (College voor 
Toetsen en Examens) mogen gebruiken. De school heeft hiervoor protocollen opgesteld. 

 

Intern Signalerings- en Ondersteuningsoverleg (ISOO) 

Met regelmaat voeren de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog en leerjaarcoördinatoren overleg om 
vroegtijdige signalen met betrekking tot leer- en ontwikkelings-belemmeringen van leerlingen te bespreken. 
De ondersteuningsmogelijkheden van school richten zich op problemen die samenhangen met het leren en de 
omgang met elkaar binnen de school. 

 

Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) 

Scholen werken al lange tijd intensief samen met jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verant-
woordelijk voor de gehele jeugdhulp. Vanaf die datum kunnen de scholen bij de Basisteams Jeugd en Gezin 
(BJG) een beroep doen op preventie, ondersteuning en jeugdzorg. 

 

De school richt zich op problemen die samenhangen met het leren en de omgang met elkaar binnen de 
school. Het BJG richt zich op problemen die samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu 
en/of buurt en vrije tijd. De samenwerking tussen school en het BJG kenmerkt zich door een integrale aanpak 
richting de jongere en het gezin. Beide gaan uit van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en benutten 
deze waar mogelijk. School en BJG’s werken daarom nauw samen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium en 
in de eigen omgeving van de jongere. Alleen dan kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen en kan escalatie 
van problemen worden voorkomen. De vaste contactpersonen van het BJG zijn de schoolmaatschappelijk 
werkster van Farent en de jeugdarts van GGD Hart van Brabant. Zij kunnen rechtstreeks benaderd worden 
door de ondersteuningscoördinator van de school. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders/verzorgers. 
De BJG-professionals vormen de toegang tot vormen van jeugdhulp, waarvoor een toegangsbesluit nodig is. 

 

Uitwisseling van persoonsgebonden informatie tussen onderwijs en professionals uit de BJG’s voldoet altijd 
aan de wettelijke eisen ten aanzien van gegevensuitwisseling. U kunt als ouders deze professionals ook zelf 
benaderen als u een vraag heeft. 

 

Schoolmaatschappelijk werker (Farent) 

Soms hebben leerlingen problemen. Er gebeuren dingen in hun leven waardoor ze ook op school problemen 
kunnen ervaren. Als het niet lukt om de problemen zelf op te lossen, kunnen leerlingen naar de schoolmaat-
schappelijk werker gaan. In overleg met de leerjaarcoördinator en ondersteuningscoördinator zal de mentor 
dit met de leerling en ouders bespreken. Natuurlijk kan de leerling en/of zijn ouders hier ook zelf om vragen. 
De schoolmaatschappelijk werker is wekelijks meerdere dagen op school. De schoolmaatschappelijk werker 
luistert naar de leerling en zoekt een manier om de problemen aan te pakken. 

 

 

 



 
 

 

Schooljongerenwerk van PowerUp073  

De schooljongerenwerkers zijn in en tussen de pauzes door aanwezig op school en zijn er voor alle leer-
lingen. Zij leggen contacten, organiseren activiteiten (al dan niet samen met leerlingen), signaleren, bemidde-
len, ondersteunen, begeleiden en weten wat er leeft onder jongeren. Hierdoor kunnen we inspelen op de be-
hoeften van onze leerlingen. 

 

De (school)jongerenwerkers van PowerUp073 zijn ook te vinden in één van de vier jongerencentra in Den 
Bosch en verbinden de leefwerelden school en vrije tijd met elkaar. PowerUp073 is daar waar de jongeren zijn 
en gelooft in de eigen kracht van jongeren. Een vraag stellen, zorgen uiten of gewoon ergens over praten? 
Spreek de schooljongerenwerker op Yuverta aan of stuur een DM via social media.  
 
Citytrainer 

De school geeft ook aandacht voor de ontwikkeling van talenten buiten schooltijd. Leerlingen uit de boven-
bouw hebben de mogelijkheid om de cursus tot event-trainer te volgen. Deze cursus wordt aangeboden door 
’S-PORT in samenwerking met Yuverta vmbo Den Bosch. Een event-trainer doet bij sportaanbieders, vereni-
gingen en welzijn- en culturele organisaties praktijkervaring op en wordt beoordeeld op houding en uitvoering 
van de activiteit. 

 

Magister 

Yuverta vmbo Den Bosch werkt met het administratiesysteem Magister. Hier vinden leerlingen en ouders on-
der andere informatie over roosters, cijfers, huiswerk en aan- en afwezigheid. We werken steeds meer digitaal 
en het digitale lesmateriaal is te vinden in Magister onder ‘leermiddelen’. Leerlingen en ouders kunnen inlog-
gen via Yunet (applicatie Magister) of via de app op hun smartphone. De gebruikershandleiding van Magister 
vindt u op Yunet. Zijn er vragen over Magister? Neem dan contact op met de mentor. Voor vragen m.b.t. toe-
gang Magister (zoals over gebruikersnaam en wachtwoord) kan er contact worden opgenomen met de recep-
tie, vmbo.denbosch@yuverta.nl. 
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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 18 februari t/m 26 februari 

Goede Vrijdag          7 april 2023 

Pasen                      10 april 2023 

Koningsdag  27 april 2023 

Meivakantie  29 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei 2023 

Dag na Hemelvaart  19 mei 2023     

Pinksteren  29 mei 2023 

Zomervakantie  15 juli t/m 27 augustus 2023 

  

Roostervrije dagen: 8 november 2022, 30 januari 2023, 6 en 7 februari 2023, 16 en 17 maart 2023. 

 

Wij verzoeken de ouders met nadruk om bij planning van gezinsvakanties met deze data rekening te houden. 
Hiervan kan niet worden afgeweken. 

 

Jaarplanning 

Eerste schoolweek 

Om de leerlingen van leerjaar 1 vertrouwd te maken met onze school wordt tijdens de eerste twee lesdagen 
een speciaal introductieprogramma georganiseerd. Door middel van activiteiten leren de leerlingen elkaar, de 
docenten en het gebouw kennen. Ook worden diverse zaken uitgelegd, zoals het gebruik van Magister, het 
lesrooster en het huiswerk. De introductiedagen worden afgesloten met een sportieve activiteit en een intro-
ductiefeest. 

 
Rapporten en examendossier 

De leerlingen van de onderbouw ontvangen via Magister driemaal per schooljaar een rapportage met hierin 
de periodecijfers voor de verschillende vakken. Naar aanleiding van dit rapport worden ouderavonden georga-
niseerd. De leerlingen van de bovenbouw ontvangen aan het einde van pta 1 (programma van toetsing en 
afsluiting leerjaar 3) en pta 2 (programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4) het   examendossier. Hierin 
staan de resultaten van het schoolexamen vermeld. Uiteraard kunnen de ouders en leerlingen de voortgang 
altijd bijhouden via Magister. 

 

Rapportgesprekken 

Na elke periode worden er rapportgesprekken georganiseerd waar ouders de mogelijkheid hebben een ge-
sprek aan te vragen met een vakdocent en/of de mentor. Ook kunnen ouders door de mentor worden uitgeno-
digd. Op Yunet worden de data van de ouderavonden vermeld. 

 

Ouderavonden 

Naast de rapportgesprekken vinden gedurende het schooljaar verschillende ouderavonden plaats. Voor elk 
leerjaar wordt aan het begin van het schooljaar een algemene informatieavond gehouden. Naast een alge-
meen praatje door de teamleider maken de ouder/verzorgers kennis met de mentor. Voor alle andere ouder-
avonden ontvangen ouders/verzorgers tijdig een uitnodiging. 

 

Toetsweken leerjaar 3 en 4 

In leerjaar 3 en 4 wordt elke periode afgesloten met een centrale toetsweek. In leerjaar 3 is het leerjaar opge-
bouwd uit drie periodes en in leerjaar 4 uit twee periodes. De toetsen worden in een centrale ruimte afgeno-
men zodat de leerlingen zich voor kunnen bereiden op de werkwijze van de examens. De weging van deze 
toetsen staat vermeld in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het PTA en het examenreglement 
zijn te vinden op de intranetpagina’s van school.  

 

 

http://yunet.yuverta.nl/
https://www.yuverta.nl/media/Algemeen/corporate/beleidsdocumenten/middelbare-scholen/Examenreglement%20Yuverta%20vmbo%20cohort%202021-2023.pdf
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Op basis van deze perioderesultaten kan een herkansing worden aangevraagd.  

1. In het programma van toetsing en afsluiting staat per vak, per toets of herkansen mag.   
2. Een leerling mag uit iedere schoolexamenperiode maximaal twee onderdelen herkansen. Voorwaarde 

voor herkansing;   
a. Inzage door de leerling van de oorspronkelijke toets met de vakdocent.  
b. Minimaal één afspraak voor aanvullende instructie.   

3. Het hoogste cijfer van de cijfers die behaald zijn bij de herkansing en bij de eerder gemaakte toets is 
het definitieve cijfer voor de toets.  

4. Een toets kan maximaal één keer herkanst worden. 

 

Nadat alle punten zijn goedgekeurd door de examencommissie ontvangen de leerlingen een examendossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Rechten en plichten 
 

Adreswijzigingen en/of telefoonnummer 

Het is voor onze administratie van belang dat wijzigingen van (e-mail)adressen en/of telefoon- nummers on-
middellijk worden doorgegeven. Dit kan via een formulier dat op Yunet te vinden is. Op http://yunet.yu-
verta.nl/Yunet voor ouders en/of leerlingen vindt u onder het kopje ‘regels, formulieren en voorzieningen’ een 
kopje met ‘wijzigen adres of telefoonnummer’. Telefonische bereikbaarheid van ouders kan voor een leerling 
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij ziek worden op school. Verandering van het e-mailadres kan doorgemaild wor-
den naar: administratie@yuverta.nl. 

 

Verlof 

Verlof om de lessen te verzuimen dient minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk aan gevraagd te worden 
bij de directie via de receptie. Verlof wordt beoordeeld door de schoolleiding. Wat betreft verlofaanvragen die 
niet samenvallen met schoolvakanties maken we u erop attent dat, volgens de leerplichtwet, slechts bij hoge 
uitzondering toestemming wordt verleend en dat de leerplichtambtenaar hierover geraadpleegd kan worden. 
Op de website vindt u meer informatie over de wijze waarop u verlof kunt aanvragen. Ook kunt u daar het ver-
lofformulier downloaden. 

 

Verzuim 

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Afspraken voor tandarts, huisarts en 
dergelijke dienen in principe buiten de lestijden te worden gemaakt. 

 

Afwezigheid/ziekte 

Afwezigheid wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden moet voor 09.00 uur ingevoerd worden 
via Magister of telefonisch bij de receptie worden gemeld. Via (073) 642 21 55 (receptie).  

 

Betermelding 

Leerlingen die hersteld zijn van hun ziekte en weer naar school gaan, moeten schriftelijk beter gemeld worden 
bij de receptie. Het betermeldformulier is te downloaden via Yunet. Op Yunet voor ouders en/of leerlingen 
vindt u onder het kopje ‘regels, formulieren en voorzieningen’ een kopje met ‘ziek en beter melden’. 

 

Ziek worden op school 

Leerlingen die op school ziek worden, moeten zich melden in het lokaal voor leerlingenopvang (0.29). Een 
leerling kan pas naar huis nadat er contact is geweest met de ouders. Zodra de leerling thuis is, moeten de 
ouders altijd naar school bellen. 

 

Verlof aanvragen 

Via formulier ‘aanvraag verlof’ (te downloaden via Yunet). Het formulier dient bij receptie ingeleverd te wor-
den. Op Yunet voor ouders en/of leerlingen vindt u onder het kopje ‘regels, formulieren en voorzieningen’ een 
kopje met ‘vrij vragen’ het formulier. 

 

Te laat komen in de les 

Leerlingen die te laat zijn voor de les dienen zich meteen te melden bij de receptie. De receptie maakt het on-
derscheid tussen: te laat geoorloofd (met briefje van thuis, bijv. bezoek huisarts) en te laat ongeoorloofd (bijv. 
verslapen). Daarna moeten zij zich en zich de volgende dag om 08.00 uur melden. Na melding krijgt de leer-
ling van de receptie een briefje waarmee hij/zij toegang krijgt tot de les. 

 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen moeten bij de conciërge worden afgegeven. Bij de conciërge kun je ook melden als je 
iets verloren bent. Het is zeer aan te bevelen om jassen, jacks en sportkleding te merken, geen kostbare spul-
len of grote geldbedragen mee naar school te nemen en het kluisje te gebruiken om waardevolle spullen op te 
bergen. 

 

http://yunet.yuverta.nl/
http://yunet.yuverta.nl/
http://yunet.yuverta.nl/
mailto:administratie@yuverta.nl
http://yunet.yuverta.nl/
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Gemiste toetsen 

De enige twee geldige redenen voor het missen van een toets zijn: toegestaan verlof of direct gemelde ziekte. 
Als een toets om een geldige reden gemist is en dus ingehaald mag worden, dient de leerling meteen bij te-
rugkomst op school contact op te nemen met de betreffende docent. Er wordt dan een afspraak gemaakt 
wanneer de toets ingehaald kan worden. De docent geeft aan wanneer de toets moet worden ingehaald. Dit 
kan tijdens de les van de docent zelf zijn (dit geldt altijd voor leerjaar 1 en 2) of op het gezamenlijke inhaalmo-
ment voor gemiste toetsen (dit geldt alleen voor leerjaar 3 en 4). Dit gezamenlijke inhaalmoment wordt in het 
lesrooster van alle derde en vierde klassen aangegeven. 

 

Roosterwijzigingen 

Leerlingen kunnen de roosterwijzigingen in Magister bekijken. Vanaf 18.00 uur is het rooster voor de volgende 
dag geldend 

 

Incidentenregistratie 

Om het veiligheidsbeleid op de school te ondersteunen, registreren we incidenten. Door incidenten te registre-
ren krijgen wij beter zicht op de eigen veiligheidssituatie. De resultaten kunnen besproken worden met de in-
spectie, gemeente, politie en OR. 

 

Een veilig schoolklimaat is de voorwaarde om goed te kunnen leren, ontwikkelen en werken. Veiligheid is dan 
ook geen bijzaak, of extra taak in het onderwijs, maar staat in het hart van de pedagogische opdracht van Yu-
verta. Het schoolveiligheidsplan is vinden op de intranetpagina’s van school. 
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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 
 
Slaagpercentage 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal kandidaten Aantal geslaagden Percentage geslaagden 

BB 47 46 97,8% 

KB 63 63 100% 

G(T) 24 21 87,5% 

 
Informatie over resultaten zoals bijvoorbeeld de doorstroom binnen de school en vervolgopleiding kun je vin-
den op www.scholenopdekaart.nl. Je kunt de resultaten hier vinden. 

 

Na het vmbo 

Na het behalen van een vmbo-diploma op onze school, gaan leerlingen verder in het vervolg- onderwijs. Ze 
kunnen dan bijvoorbeeld naar een mbo-opleiding van Yuverta, naar een andere mbo-opleiding, bijvoorbeeld 
op een ROC of met een GL- of TL-diploma behaald met een extra algemeen vak naar havo-4. Door die ver-
volgmogelijkheden heeft een leerling met een diploma van onze school volop keuze in studierichtingen. Kijk 
voor een totaaloverzicht van de opleidingen van Yuverta op www.yuverta.nl. 

 

6.1. Namen en contactgegevens 
 
Het eerste contact tussen ouders en school loopt via de mentor. Mocht het vervolgens wenselijk of noodzake-
lijk zijn dan kan ook contact met de leerjaarcoördinator, teamleider, ondersteuningscoördinator of orthopeda-
goog gelegd worden. Zij zijn tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar via de receptie van onze school. 
Mocht een medewerker op het moment van bellen niet in de gelegenheid zijn u te woord te staan, dan geeft 
de receptie aan wanneer u de medewerker kunt bereiken of de receptie geeft uw telefoonnummer door aan 
de betrokken medewerker zodat hij/zij u terug kan bellen. Tussentijdse leerling- of oudergerichte informatie 
wordt via de administratie aan ouders/verzorgers digitaal verzonden. Hierbij wordt het e-mailadres van ou-
ders/verzorgers gebruikt. Gaat u verhuizen of gebruik maken van een nieuw e-mailadres, geef dit dan zo snel 
mogelijk door via een e-mail te sturen aan adminstratie@yuverta.nl.  

 

Op de intranetpagina’s van school vindt u de actuele personeelslijst met namen en functies van alle medewer-
kers. 

  
Bevorderd 

Bevorderd 

maar naar 

andere 

schoolsoort 

 
Niet bevorderd 

 
Niet bevorderd 

school verlaten 

Leerjaar 1 – 157 lln 157 6 0 0 

Leerjaar 2 - 183 lln 177 10 6 0 

Leerjaar 3 - 150 lln 125 13 12 0 

MBO % 

Groen 16 

Techniek 20 

Zorg en welzijn 27 

Economie 11 

Horeca & Toerisme 17 

Overig 9 

https://www.scholenopdekaart.nl/
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/den-bosch/26167/yuverta-vmbo-den-bosch/resultaten/
http://www.yuverta.nl/
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Schoolleiding 

Dhr. R. van der Sanden, schoolleider bovenbouw  

Mw. M. Taminiau, schoolleider onderbouw  

 

Leerjaarcoördinatoren 

Dhr. M. Korewijk: Leerjaar coördinator leerjaar 1  

Dhr. N. Vennix: leerjaar coördinator leerjaar 2 

Mevr. J. Leijten: leerjaarcoördinator leerjaar 3 

Mevr. K. Brand: Leerjaar coördinator leerjaar 4 

 

Ondersteuningscoördinator 

Mevr. C. Konsten 

Mevr. M. Swarts, orthopedagoog 

 

Vertrouwenspersoon 

Stefan Peijen  

 

Examencoördinatoren 

Wim van Dijk 

Linda Beenakkers 

Louis-John Aquina 

 

Yuverta vmbo Den Bosch  

Hervensebaan 7  

5232 JL ’s-Hertogenbosch  

T (073) 642 21 55  

E vmbo.denbosch@yuverta.nl IBAN: NL79 RABO 0306 6781 01 BIC: RABONL2U  

www.yuverta.nl/vmbodenbosch 

 

College van Bestuur Stichting Yuverta  
Postbus 177 

3990 DD Houten  
 
Raad van Toezicht Stichting Yuverta  
Postbus 177 

3990 DD Houten 




