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Welkom bij Yuverta! 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Wat leuk dat je voor onze school gekozen hebt. We hopen dat je leuke jaren hebt bij ons op school en later 
terug kan kijken op een mooi tijd. Voor de nieuwe eerstejaars is het een spannende tijd. Er zullen veel nieuwe 
dingen op je af komen. Je zal snel kennismaken met je klasgenoten, je mentor en de docenten. Naast de the-
orielessen krijg je ook les in het dierenlokaal, bloemlokaal of in de kas. Je kan ook les krijgen in het foodlokaal 
of in ons nieuwe techlab. We hopen dat je je snel thuis voelt bij ons op school! 
 
Voor de tweedejaars leerlingen is het al wat minder spannend. Jullie zijn al een beetje bekend met de school, 
de vakken en je klasgenoten. We hopen dat jullie een goed jaar hebben met elkaar. 
 
De leerlingen in leerjaar 3 gaan dit jaar starten met het programma van toetsing en afsluiting. Dit betekent dat 
je al toetsen gaat maken die meetellen voor je schoolexamens. We wensen jullie heel veel succes! 
 
Voor de leerlingen van leerjaar 4 is het hopelijk hun laatste schooljaar bij ons op school. Jullie maken het ver-
volg van de schoolexamens en sluiten het schooljaar af met de centrale examens. We hopen dat we eind van 
dit schooljaar jullie allemaal een diploma mogen overhandigen. 
 
Ik wens je, ook namens alle medewerkers van de school, een hele fijne, leerzame en leuke tijd bij ons op 
school toe. 
 
Natasja Schalkwijk  
Schoolleider Yuverta vmbo en het groene lyceum Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. Het onderwijs 
 
1.1. Wat kenmerkt onze school? 
 
Yuverta daagt je uit en leert je keuzes maken. Zelf keuzes maken vinden wij uitdagend en belangrijk. Dat 
moet je namelijk je hele leven doen. Of het nu gaat om de kleding die je vandaag wilt aantrekken of de leuke 
baan die je straks zoekt. Je moet voortdurend keuzes maken. Maar hoe doe je dat? Wij leren het je. 
 
Leervakken: zelf je planning maken 
De leervakken die je bij ons krijgt zijn Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, Nask, Spaans en Mens & 
Maatschappij. Je bepaalt zelf, in overleg met je coach, hoe je jouw tijd gaat inrichten. Ga je vandaag je wis-
kundetaken doen of doe je liever Engels? Doe je morgen biologie of liever aan het einde van de week? Je 
krijgt genoeg begeleiding maar moet het wel zelf doen. Zo leer je het beste en ontdek je wat je leuk vindt en 
waar je goed in bent. Je zorgt er zelf voor dat aan het einde van de week alle taken gedaan zijn, dit bespreek 
je samen met je coach. 
 
Niet alleen theorie maar ook praktijk 
Naast theorie krijg je ook praktijk. Wij noemen dat workshops Praktijk, afgekort WSP. Wij kennen WSP Tech-
niek, Dier, Bloem & Design, Food en Groen. In de WSP leer je allerlei beroepsvaardigheden en werk je aan 
kleine projecten. Elk praktijkvak heeft een eigen lokaal. Voor groen is dit de kas, voor dier het dierenlokaal, 
tussen de knaagdieren en reptielen. Ook hebben we een mooi techlab. Hier maak je kennis met moderne 
technieken zoals 3D-printers, laserprinters en VR-brillen. Ook tijdens andere vakken werk je soms met deze 
technieken.  
 
Werken aan projecten 
Je wordt bij ons uitgedaagd om je talenten te ontwikkelen. Dat doe je tijdens projecten bij de praktijkvakken en 
tijdens de projectweken. Tijdens deze weken staat alles in het teken van het project waaraan je gaat werken 
en vinden er geen andere lessen plaats. Tijdens de projectweken leer je samenwerken, plannen, problemen 
oplossen en verantwoordelijkheid nemen. Je zult ervaren dat je samen in korte tijd veel kunt bereiken! 
 
Persoonlijk leren met je eigen coach 
Je leert op een manier die het beste bij jou past. Je stelt doelen en bepaalt zelf hoe je daaraan gaat werken. 
Om je daarbij te begeleiden heb je regelmatig een individueel gesprek met je coach. Samen met je coach kijk 
je dan terug op de taken die je gedaan hebt, en of je je doelen behaald hebt. 
 
1.2. Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 
 
Wij bieden de volgende leerwegen aan: 
 
Het groene lyceum (HGL) 
Je doet in het groene lyceum een combinatie van de gemengde 
leerweg, theorielessen op havo niveau en mbo niveau 4. In zes jaar tijd kan je een vmbo-TL diploma en een 
mbo-diploma niveau 4 halen waarmee je door kunt stromen naar het hbo. 
 
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 aanvragen 
in plaats van het GL-diploma. Het diploma GL en TL is gelijkwaardig; beide geven toegang tot mbo niveau 3 
en 4. Je hebt met beide diploma’s plus een extra algemeen (niet beroepsgericht) vak ook recht op toelating tot 
4 havo.  
 
Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): theorie en praktijk 
Je doet examen in vier theoretische vakken en het beroepsgericht programma groen. Na het examen stroom 
je door naar niveau 3 of niveau 4 van het mbo. 
 
Basisberoepsgerichte leerweg (BB): theorie en praktijk 
Je doet examen in vier theoretische vakken en het beroepsgericht programma groen. Na het examen stroom 
je door naar niveau 2 van het mbo. 
 



 
 

 

Leerwerktraject (LWT) 
Sommige leerlingen komen in leerjaar 4 in aanmerking voor het leerwerktraject. Dit is een variant van de Ba-
sisberoepsgerichte leerweg (BB). Hierbij ben je twee dagen op school en volgt onder andere het vak Neder-
lands en het profiel groen. De andere drie dagen loop je stage bij een bedrijf. 
 
Burgerschap  
Vanuit onze pedagogische visie stimuleren we goed burgerschap, met name respect hebben voor jezelf, de 
ander en de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat jij je onderdeel voelt van de school. We betrekken leer-
lingen, ouders en ook de buurt bij de school. Eén van de vormen hiervan is het stewardprogramma waarin we 
leerlingen elkaar laten aanspreken op gedrag en waarmee we respect voor elkaar stimuleren. Ook organise-
ren we elke periode een projectweek waarin we activiteiten organiseren voor of in de buurt zoals een schoon-
maakactie of plantjesmarkt. In het reguliere lesprogramma wordt met name aandacht besteed aan burger-
schap bij de mentorlessen, mens & maatschappij en maatschappijleer. Bovendien geven we de leerlingen de 
gelegenheid deel te nemen aan de leerlingenraad of Ecoschools, om meningsvorming, inspraak, zelfvertrou-
wen te stimuleren. 
 
Stages 
Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het er bij 
een bedrijf, winkel of instelling aan toegaat. Bij ons loop je stage in het derde en vierde leerjaar. In leerjaar 3 
(BB en KB) gedurende het hele schooljaar elke vrijdag (uitgezonderd de vakanties) en in leerjaar 4 (BB en 
KB), elke woensdag (uitgezonderd de vakanties). Daarbij komen ook nog twee hele stageweken. In leerjaar 3 
en 4 lopen de GL leerlingen twee hele weken stage. De leerlingen van het hGL lopen in leerjaar 2 één hele 
week stage. 
 
Hoe kom je aan een stageadres? 
Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek is om stage te lopen. Lukt het 
niet om zelf een stageplek te vinden, dan helpt de school je zoeken. 
 
Vakkenpakketten 
Bij Yuverta vmbo Utrecht krijgt iedereen die de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgt dezelfde alge-
mene vakken. In de lessentabel lees je welke dit zijn. De leerlingen van de gemengde leerweg volgen daar-
naast ook nog Spaans en economie. Je doet uiteindelijk examen in de vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, 
biologie of natuur- scheikunde, maatschappijleer, CKV en het beroepsgericht programma Groen. GL/ TL-leer-
lingen doen ook examen in economie. Leerlingen van het groene lyceum volgen het TL-programma. Het mbo-
programma is nog in ontwikkeling 
 
Beroepsgericht programma Groen 
Je volgt vanaf klas 3 het profielvak Groen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Alleen voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. 

 

 

Profielvak Groen De keuzevakken 

Groene productie* Bloemwerk 

Groene vormgeving en verkoop* Groene vormgeving & styling 

Tussen productie en verkoop Gezonde dieren 

Vergroening stedelijke omgeving Houden van dieren 

 Voeding, hoe maak je het 

 Voeding en beweging 

 Groei voorbereiden 

 Werk in tuin & landschap 

 Tuinontwerp & tuinaanleg 

 Innovatie & prototyping 

 Robotica 

 Fotografie 

 3D-vormgeving 

 Interieurbouw 

 Uiterlijke verzorging 



 
 

 

PTO/PTA cijferoverzicht 
Aan het einde van iedere periode krijgen alle leerlingen een overzicht van de PTO/PTA cijfers. De cijfers laten 
zien hoe je ervoor staat voor je vakken. Samen met alle docenten kijken we óók of je alle afspraken en ver-
plichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle opdrachten en verslagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen 
hebben ingehaald. 
 
1.3. Lessentabel en schooltijden 
 
In onze lessentabel kun je lezen welke vakken je per week krijgt. Dit zie je ook terug in je rooster. Ook werken 
onze vakdocenten met elkaar samen en worden lessen gegeven die meerdere vakken omvatten. Dit gebeurt 
in projectweken of op andere manieren. De vakdocenten verzorgen deze vakoverstijgende lessen. In de les-
sentabel kun je zien hoeveel lesuur je per vak, per week volgt. Bij ons op school duurt een lesuur 45 minuten. 
 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Leerwegen BB KB GL HGL BB KB GL HGL 

Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 

Engels 3 3 3 3 2 2 3 3 

Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 

Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mens & maatschappij 3 3 3 3 3 3 3 3 

Keuzewerktijd 5 5 5 5 6 6 5 5 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mentoruur 2 2 2 2 2 2 2 2 

BVO 1 1 1 1     

Nask  1 1 1 1 1 2 2 

Ondersteuningsuur 2 1 1 1 1 1   

Spaans  1 1 1 0 1 1 1 

Rekenen 1 1 1 1 2 1 1  

Economie       1 2 

Workshoppraktijk 6 6 6 6 6 6 6 6 

Totaal 33 34 34 34 33 33 34 34 

 
BB = Basisberoepsgerichte leerweg  

KB = Kaderberoepsgerichte leerweg 

GL = Gemengde leerweg 

HGL = Het groene lyceum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 LEERJAAR 3 

Leerwegen BB KB GL 

Nederlands 3 3 3 

Engels 2 2 2 

Spaans   1 

Wiskunde 3 3 3 

Biologie 2 2 2 

Nask  2 3 

Keuzewerktijd 3 3 3 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 

CKV 2 2 2 

Maatschappijleer 2 2 2 

Mentoruur 2 2 2 

Profiel 3 3 3 

Keuzevak 3 3 3 

Stage 8 8 0 

Economie 0 0 3 

Rekenen 1 1 1 

Totaal 36 38 34 

 

BB = Basisberoepsgerichte leerweg  

KB = Kaderberoepsgerichte leerweg  

GL = Gemengde leerweg 

 

 LEERJAAR 4 

Leerwegen BB KB GL LWT 

Nederlands 3 3 3 2 

Engels 2 2 3  

Wiskunde 3 3 3  

Biologie 2 3 3*  

Nask   3*  

Keuzewerktijd 3 3 3  

Lichamelijke opvoeding 2 2 2  

Economie   3  

Mentoruur 2 2 2 3 

Profiel 3 3 3 3 

Keuzevak 3 3 3 3 

Stage  8 8  24 

Rekenen 1 1 1 1 

Totaal 32 33 32 36 

* GL kiest biologie óf nask. TL volgt beide vakken 

BB = Basisberoepsgerichte leerweg  

KB = Kaderberoepsgerichte leerweg  

GL = Gemengde leerweg 

LWT = Leerwerktraject 

 
 
 
 
 



 
 

 

Lestijden 
 
Onderbouw 
1. 08.30 uur - 09.15 uur 
2.  09.15 uur - 10.00 uur 
pauze 
3.  10.15 uur – 11:00 uur  
4. 11.00 uur - 11.45 uur 
pauze 
5.  12:05 uur - 12.50 uur  
6.  12.50 uur - 13.35 uur 
7.  13.35 uur - 14.20 uur  
pauze 
8.  14.30 uur - 15.15 uur 
9.  15.15 uur - 16.00 uur 
10. 16.00 uur - 16.45 uur 
 
Bovenbouw 
1. 08.30 uur - 09.15 uur 
2. 09.15 uur - 10.00 uur 
3.  10.00 uur - 10.45 uur  
pauze 
4.  11.00 uur - 11.45 uur 
5.  11.45 uur - 12.30 uur  
pauze 
6.  12.50 uur - 13.35 uur 
7.  13.35 uur - 14.20 uur  
pauze 
8.  14.30 uur - 15.15 uur 
9.  15.15 uur - 16.00 uur 
10.  16.00 uur - 16.45 uur 
 
Lesuitval 
We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer een docent afwezig is wordt deze zoveel 
mogelijk door een collega vervangen. Roosterwijzigingen zijn na 07.30 uur in de magister-app te vinden, zo-
dat je weet hoe laat je op school moet zijn. Dit geldt ook wanneer je het 1e uur géén les hebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. Begeleiding 
 
Samen houden we bij hoe het gaat 
Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. Om te zien of alles goed 
gaat, heb je regelmatig gesprekken met je mentor. Je mentor spreekt ook met je ouders. Voor alle vakken 
krijg je toetsen of (kleine) overhoringen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, 
zelfstandig of onder begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of alles goed 
gaat. Als er extra ondersteuning nodig is dan kan dit met de mentor besproken worden. Binnen school hebben 
wij een ondersteuningsteam. Daarnaast kunnen we ook externe hulp inzetten middels de kernpartneraanpak. 
 
Kernpartneraanpak 
Yuverta vmbo Utrecht werkt intensief samen met leerplicht, de jeugdgezondheidszorg, de buurtteams (een 
gezinswerker van het VO team/maatschappelijk werker) en een begeleider passend onderwijs van het samen-
werkingsverband volgens de kernpartneraanpak. De kernpartners zijn regelmatig samen op school aanwezig 
en werken met de school planmatig aan verbeteringen. Ondersteuning wordt altijd ingezet met ouders en vol-
gens het principe van één kind, één gezin, één plan, één regisseur. 
 
Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor 
nodig? De kernpartners vertegenwoordigen de belangrijkste leefgebieden in de ontwikkeling van jongeren: 
onderwijsdeelname, gezondheid, psychosociale ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. De kernpartners bie-
den jongeren begeleiding vanuit hun eigen professie, versterken ons als school in het bieden van ondersteu-
ning op maat en in de basisvaardigheden van goed onderwijs. 
 
Wilt u meer weten over deze aanpak dan kunt u contact opnemen met de coördinator onderwijsondersteu-
ning. 
 
Dyslexie 
Het dyslexiebeleid is gebaseerd op en volgt het landelijke beleid ten aanzien van dyslexie dat is vastgelegd in 
het protocol voor het Voortgezet Onderwijs (Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs). Om leerlingen met dys-
lexie goed te begeleiden is er een dyslexiecoördinator op school. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie 
van en de begeleiding van deze leerlingen. Voor elke leerling wordt een plan van aanpak opgesteld. Leer-
lingen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van extra faciliteiten. Indien nodig krijgen ze extra 
ondersteuning van de leerlingbegeleider. Leerlingen en ouders kunnen voor vragen met betrekking tot dys-
lexie terecht bij de dyslexiecoördinator. 
 
Yunet en Magister 
Zodra je bij ons op school begint krijgen jij en je ouders een eigen account voor Yunet en Magister. Op Yunet 
is allerlei schoolspecifieke informatie terug te vinden, zoals de link naar het rooster, de jaarplanner, mailadres-
sen van het personeel, (nieuws)brieven en andere belangrijke documenten. Via je Yuverta-account krijg je 
toegang tot het computernetwerk van Yuverta en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs, waar-
onder Office 365. In Office 365 krijg je de mogelijkheid om de programma’s uit het office pakket te downloa-
den op maximaal vijf apparaten (laptop, tablet etc.) voor de duur dat je ingeschreven bent op onze school. 
 
Magister 
We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister. Met Magister heb je altijd toegang tot je agenda, 
huiswerk, cijfers, activiteiten en berichten, via je computer 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 bestaande accountgegevens inloggen in Magister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. Vakanties en belangrijke data 
 
Herfstvakantie  24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede Vrijdag  7 april 2023 
Pasen   10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 (27 april Koningsdag) 
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 
Pinksteren  29 mei 2023 
Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023 
 
Kijk voor de overige belangrijke data op Yunet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

4. Rechten en plichten 
 
Ziek of absent melden 
Als je ziek bent of door een andere belangrijke oorzaak niet naar school kunt komen kunnen je ouders je op 
de volgende wijze afmelden: 

• Ziek: Als je ziek bent kan dit via de Magister app. Onder de optie afwezigheid klik je op melden. Dit 
moet elke dag dat je ziek bent gebeuren. Als je daarna weer op school bent meld je je bij de conci-
erge voordat je naar de les gaat. 

• Absent: Voor andere afspraken zoals bijvoorbeeld de tandarts moeten je ouders/verzorgers naar 
school bellen om je af te melden. Dit kan op nummer 030-2444394. Mailen mag ook naar 
vmbo.utrecht@yuverta.nl. 

 
Afmelden moet voordat je eerste les start. 
 
Afwezigheid tijdens stagetijd 
Als je door ziekte of om een andere geldige reden niet naar je stage kunt meld je dit bij het stagebedrijf en op 
school. 
 
Kluisjes 
Jij bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes waar je jouw geld, kleding, mobiele 
telefoon en andere waardevolle spullen in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren. Als 
het nodig is hebben de regiodirecteur, de schoolleiders en de politie het recht om – zonder voorafgaande me-
dedeling – je kluisje te (laten) openen en te doorzoeken. Bij verlies of beschadiging van je kluispas moet een 
nieuwe pas aanschaffen. Dit kunnen je ouders/verzorgers doen in WIS collect, het betalingssysteem wat ge-
bruikt wordt op school. Een nieuwe pas kost € 5,-. Als de betaling is geregeld krijg je van de conciërge een 
nieuwe kluispas. 
 
Cameratoezicht 
Om de veiligheid van leerlingen, personeel en ieders bezittingen te bevorderen is er op diverse plaatsen ca-
meratoezicht. De camera's zijn zichtbaar opgehangen. De beelden van de camera's worden gedurende een 
beperkte tijd bewaard in een afgeschermde omgeving. De beelden zijn, om privacy redenen, alleen ter inzage 
voor de schoolleider en de conciërges. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing/diefstal 
van persoonlijke bezittingen! 
 
Reglementen en Klachtenregeling 
Meer informatie over de rechten en plichten op school kun je vinden op Yunet. Daar vind je de klachtenrege-
ling en het leerlingenstatuut.   
 
Bij ons op school: 

• Behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Halen we het beste uit onszelf en 
maken we verstandige keuzes.  

• Zijn we zuinig op onze spullen en die van anderen. 

• Komen we onze afspraken na. 
 
Roken 
Roken is op school verboden voor alle leerlingen, medewerkers en ouders. Dit geldt voor het gebouw maar 
ook voor het hele schoolterrein. 
 
Alcohol en drugs 
Alcohol en drugs op school en tijdens de buitenschoolse activiteiten zijn verboden. Het personeel van de 
school mag daarop controleren. 
 
Eten en drinken 
Tijdens de les mag je niet eten, drinken of snoepen. Op medisch advies is het toegestaan, maar dan alleen 
met toestemming van de docent. Energydrink is in de school en op het schoolterrein niet toegestaan. Tijdens 
warme dagen is het drinken van water tijdens de lessen toegestaan. 
 
 
 

mailto:vmbo.utrecht@yuverta.nl
http://yunet.yuverta.nl/
https://yuverta.sharepoint.com/sites/Algm-Yuverta-doc/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAlgm%2DYuverta%2Ddoc%2FGedeelde%20documenten%2Fklachtenregeling%2Dinterne%2Dbelanghebbenden%2Ddef%2Epdf&parent=%2Fsites%2FAlgm%2DYuverta%2Ddoc%2FGedeelde%20documenten&p=true&ga=1
https://yuverta.sharepoint.com/sites/Algm-Yuverta-doc/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAlgm%2DYuverta%2Ddoc%2FGedeelde%20documenten%2Fklachtenregeling%2Dinterne%2Dbelanghebbenden%2Ddef%2Epdf&parent=%2Fsites%2FAlgm%2DYuverta%2Ddoc%2FGedeelde%20documenten&p=true&ga=1
https://yuverta.sharepoint.com/sites/wetenregelen-ll/SitePages/Leerlingenstatuut.aspx


 
 

 

Verwijdering uit de les 
Als je de les ernstig verstoort of je weigert de instructies van de docent op te volgen, kan de docent je wegstu-
ren. Je meldt je dan bij de conciërge en daar volg je verdere instructies op. 
 
Verlaten van het schoolterrein 
Tijdens pauzes en onder lestijd mag niemand zonder schriftelijke toestemming van de mentor het schoolter-
rein verlaten. 
 
Social Media 
Het maken van beeld- en geluidsopnames in de school is niet toegestaan. Het gebruik van social media ge-
schiedt volgens het internetprotocol, welke gepubliceerd staat op Yunet. 
 
Mobiele telefoon en Ipad 
De IPad wordt alleen voor lesdoeleinden gebruikt. Mobiele telefoons zijn niet zichtbaar in de hele school en op 
het schoolterrein, ook niet tijdens de pauzes. Tijdens de pauzes mag de IPad wel gebruikt worden. 
 
Jassen 
Jassen zijn in de lessen niet toegestaan. Deze berg je op in je kluis. 
 
Petten en capuchons 
Het dragen van een pet en/of capuchon is in de school en op het schoolterrein niet toegestaan. 
 
Kantine 
In de aula is een schoolkantine. Tijdens de pauze kun je broodjes, drinken en fruit kopen. De kantine is open 
vanaf 07.45 uur. Een aantal dingen waar je aan moet denken is: 

• ruim je eigen afval op! 

• samen houden we de kantine netjes. 

• iedereen doet mee aan SOS (Steward Op School): De leerlingen surveilleren en spreken elkaar aan. 
Meer informatie over SOS is te vinden op Yunet. 

 
Fiets of scooter 
Vanwege de veiligheid loop je met je fiets/scooter aan de hand over/op het schoolplein. Fietsen worden in de 
fietsenrekken gestald. Scooter worden in de scooterstalling gestald. 
 
Te laat komen 
Bij het begin van het schooljaar of bij een wijziging ontvang je een overzicht van je rooster. Als je te laat komt 
bij je 1e lesuur meldt je dit bij de conciërge. Als je tussen de lessen door of na de pauze te laat bent ga je di-
rect naar je les. De docent meldt dan dat je te laat bent. Wanneer je meerdere malen te laat op school komt, 
maak je een afspraak met de conciërge over het inhalen van de tijd. 
 
Regelmatig worden de lesuren waar je ongeoorloofd afwezig staat, doorgeven aan de leerplichtambtenaar. 
Komt dit te vaak voor dan krijgen je ouders een waarschuwingsbrief. Samen met de mentor maken jullie af-
spraken om dit in de toekomst te voorkomen.  
 
De leerplichtambtenaar is regelmatig op school en kan aansluiten bij kind-ouder-mentor gesprekken om een 
inschatting te maken of jij en je ouders voldoen aan de leerplichtwet.  
 
Veiligheid 

1. Let op dat je alle aanwijzingen opvolgt bij een ontruiming. Verlaat de lesruimte volgens het schema 
dat in elke ruimte hangt. Loop rustig naar buiten en blijf daar tot nader order. 

2. Wanneer diefstal wordt geconstateerd, wordt de politie ingeschakeld.  
3. Wanneer diefstal wordt vermoed, mag de schoolleiding tassen, jassen en kluisjes controleren. 
4. Wanneer je schade veroorzaakt, word je daarvoor aansprakelijk gesteld. 
5. Je draagt bij de lessen groen, plant en dier werkkleding en -schoenen of laarzen. Bij de gymlessen 

heb je sportkleding en -schoenen (witte zolen) aan. 
6. Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Met andere woorden: kostbaarheden laat je thuis of berg 

je op in je kluisje. Je kunt bij verlies de school daarvoor nooit aansprakelijk stellen. 
7. Bij conflicten via Social Media wordt de politie ingeschakeld om verdere escalatie onder en na school-

tijd te voorkomen. 
8. Meer informatie over veiligheid in de school vind je in het veiligheidsbeleid. 

https://yuverta.sharepoint.com/sites/wetenregelen-ll/SitePages/Computers-en-internet.aspx
http://yunet.yuverta.nl/
http://yunet.yuverta.nl/
https://yuverta.sharepoint.com/sites/yunet-ll/SitePages/Schoolveiligheidsplan.aspx?ga=1


 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yunet.yuverta.nl/


 
 

 

6. Overige informatie 
 
Slaagpercentage 2021-2022 

 
 
 
 
 

 
Informatie over resultaten zoals bijvoorbeeld de doorstroom binnen de school en vervolgopleiding kun je 
vinden op www.scholenopdekaart.nl. Je kunt de resultaten hier vinden. 
 
Na het vmbo 
Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven 
voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk doorleren totdat ze een startkwalificatie 
(havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben. 
 
6.1. Namen en contactgegevens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrouwenspersonen van Yuverta: 
Jack van der Laak 
Nicolette van Wijngaarden  
Mirjam Sonneveld 
Jan Willem Kelderman 
Ieneke Wiegman 
 
Voor contactmogelijkheden zie Yunet. 

 Aantal kandidaten Aantal geslaagden Percentage geslaagden 

BB 40 39 97,5% 

KB 33 32 96,8% 

G(T) 19 19 100% 

Mevrouw N. Schalkwijk Schoolleider 

De heer P. de Kruif Teamleider AFO 

Mevrouw B. Heineman Coördinator onderwijsondersteuning 

 Mevrouw B. Heineman  Coördinator sociale veiligheid en aan- 
 dachtsfunctionaris huiselijk geweld 

 Mevrouw D. Wolkorte  Orthopedagoog, dyslexie- en dyscalcu-   
 liecoördinator 

Mevrouw D. Goes Examensecretaris 

Mevrouw R. Loth Roostermaker 

Mevrouw K. Ramdat Roostermaker 

Mevrouw A. Rensen LOB-coördinator / Decaan 

De heer M. van den Broek Leerjaarcoördinator leerjaar 1 

Mevrouw C. Jaddad Leerjaarcoördinator leerjaar 2 

De heer R. Godschalk Leerjaarcoördinator leerjaar 3 

Mevrouw C. Homoet Leerjaarcoördinator leerjaar 4 

Mevrouw R. el Moumni Administratie 

Mevrouw P. Derksen Administratie 

De heer T. Verheem Conciërge  

De heer B. Boekhout Conciërge  

http://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1711/Wellantcollege-Utrecht-vmbo/categorie/Resultaten
http://yunet.yuverta.nl/



