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Welkom bij Yuverta vmbo Naarden! 
 
Je leert het best als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Daarom krijg je bij ons les over voeding, na-
tuur, kunst, techniek, ondernemen en dieren. We leren jou 'groen' te denken en te doen. In een wereld waarin 
duurzaamheid, klimaat en hergebruik steeds belangrijker worden. Daar kun jij je steentje aan bijdragen.  
 
Kennis opdoen en vaardig worden 
Op onze school gaat het om jou als leerling. Wij willen dat leerlingen kunnen uitblinken en hun talenten ont-
wikkelen. Goede resultaten vinden wij belangrijk. Want wie successen beleeft, krijgt steeds meer plezier in 
leren. Kennis opdoen en vaardig worden is de basis voor persoonlijke groei. Een brede visie op de wereld, dat 
willen we jou meegeven. Je leert hoe jij je bewust kunt inzetten voor een gezonde en duurzame leefomgeving 
in stad en natuur.  
 
Wat leerlingen nodig hebben 
We gebruiken de nieuwste inzichten over leren en stemmen onze aanpak steeds weer af op wat leerlingen 
nodig hebben. We werken ook samen met het vervolgonderwijs en daarmee zorgen we voor doorgaande leer-
lijnen.  
 
Veiligheid, respect, iedereen voelt zich gezien 
We werken samen in een veilige en overzichtelijke leeromgeving, waar we respect hebben voor elkaar en re-
kening houden met anderen. Dat is het fundament van onze school.  
 
Yuverta vmbo Naarden is een kleine en veilige school. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leer-
lingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel. We bieden een leergemeenschap van leer-
lingen en medewerkers waarin iedereen zich gezien voelt. 
 
Welkom bij Yuverta vmbo Naarden! 
 
Julia Nieuwenhuis-Wever 
Nigel Sinkeler 
Schoolleiding



 

  
   

1. Het onderwijs 
 
1.1. Wat kenmerkt onze school? 
 
Leren volgens eigen manier en tempo 
Bij Yuverta vmbo willen we je graag laten leren op je eigen manier en volgens je eigen tempo. Soms ga je 
snel, soms wat langzamer. Als je iets makkelijk vindt, werk je vast vooruit of maak je moeilijker opdrach-
ten. Vind je het juist moeilijk, dan krijg je extra hulp. Je leert uit boeken, je leert met en van elkaar en re-
gelmatig zetten we digitale leermiddelen in. Zo werken we op Yuverta vmbo Naarden met een eigen iPad. 
 
KeuzeWerkTijd 
In de onderbouw bieden wij KeuzeWerkTijd (KWT)-lessen aan. Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen per week 
zelf kiezen voor welke lessen zij zich willen inschrijven. Dit gebeurt via Magister. Het aanbod binnen de 
KWT-lessen is gevarieerd, zodat er voor iedereen wat tussen zit.  
 
Er zijn vakstudielessen, waar leerlingen terecht kunnen met hun hulpvragen over de leerstof van het vak. 
Ook geven we projectlessen, waarbij leerlingen worden uitgedaagd een vakoverstijgend project te doen. 
Sommige van deze projecten duren meerdere weken.  
 
We bieden ook huiswerklessen, om leerlingen te begeleiden in hun studievaardigheden, zoals het leren 
en maken van een planning. Daarnaast zijn er stilte-uren, waarin leerlingen in alle rust kunnen werken aan 
hun eigen opdrachten, en studiewerkuren, waarbij ze in samenwerking met klasgenoten aan de slag gaan 
met hun huiswerk. 
 
Thematijd 
Iedere leerling volgt bij ons het reguliere vmbo-programma met onder andere: Nederlands, Engels en bio-
logie. Maar er zijn ook lessen in sport, techniek, koken, bloemen en planten en het houden en verzorgen 
van dieren. Deze lessen komen aan bod tijdens thematijd. 
 
We hebben 6 verschillende soorten themaklassen waar je in de onderbouw elke week 3 uur les in krijgt. In 
klas 3 volg je keuzedelen, je kan deze laten aansluiten op de thematijd, maar dat hoeft niet. In de 4e klas 
doe je examen om je vmbo-diploma te halen. Met dit diploma heb je veel mogelijkheden. Je kunt doorstro-
men naar mbo. 
 
Thematijd Business 
In thematijd Business leer je de eerste kneepjes van het ondernemerschap door vooral zelf te doen. Je 
werkt zelfstandig en in groepsverband aan leuke projecten. Je leert organiseren, presenteren, verkopen, 
over ICT, reclame, geldzaken en nog veel meer. Maar ook hoe je onderneemt op een duurzame manier. 
Zo ontdek je snel waar je goed in bent. En hoe je die talenten kunt inzetten voor je eigen mini-onderne-
ming. 
 
Thematijd Dier 
In thematijd Dier leer je alles over verschillende dieren. Zo ga je in de praktijkgerichte lessen werken met 
slangen, hamsters, konijnen, vogels, geiten, hagedissen én paarden. Je krijgt praktijklessen óp en buiten 
school. Je gaat erop uit. Je leert hoe je met dieren moet omgaan; hanteren, verzorgen en onderhouden. 
Daarnaast leer je alles over de voeding van de verschillende dieren. 
 
Thematijd Kook 
In thematijd Kook leer je waar de ingrediënten voor een heerlijk gerecht vandaan komen. Ook leer je 
waarom het belangrijk is om goed en gezond te eten. Maar het allerleukste is het natuurlijk om eten te ma-
ken waar je je vingers bij aflikt. 
 
Thematijd Kunst 
In thematijd Kunst leer je veel over kleuren, vormen en technieken. Ook leer je werken met hout, rubber 
en vele andere materialen. Het liefst zo natuurlijk mogelijk. De natuur is je inspiratiebron. Maar je bent 
vooral bezig met het maken van mooie kunstwerken. Deze kunstwerken tonen we op verschillende loca-
ties, denk aan een echte galerie of op een festival. 
 
 



 
 

 

Thematijd Sport 
In thematijd Sport leer je waarom sport belangrijk en leuk is. Bijvoorbeeld wat er nodig is voor een goede 
conditie, wat de beste tactiek is, hoe jij jezelf kunt verbeteren. Je leert daarnaast organiseren, begeleiden 
en samenwerken in sportsituaties. En natuurlijk het allerleukste: binnen, maar vooral buiten veel bewegen 
en sporten. Je doet andere sporten dan tijdens de gewone gymles. 
 
Thematijd Techniek 
In thematijd Techniek maak je verschillende werkstukken; van een miniatuur orgel tot een robot. Je leert 
hoe apparaten en motoren werken en je gebruikt verschillende materialen. Daarnaast leer je oplossingen 
bedenken, ideeën uitwerken en samenwerken. Natuurlijk is er aandacht voor onderwerpen als klimaat en 
duurzaamheid in de techniek. Dat heeft de toekomst. We hebben ook een prachtig Technolab. 
 
Gezonde school 
Roken doen we hier niet. Niet binnen en niet buiten. Dat geldt voor leerlingen én docenten. Maar wel veel 
bewegen en lekkere, gezonde, voeding. Op de eerste verdieping kun je een gezonde lunch of tussendoor-
tje krijgen. Beneden in de hal staat een prachtig watertappunt om je zelf meegenomen flesje water te kun-
nen bijvullen. 
 
1.2. Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 
 
Onderbouw: leerjaar 1 en 2 
In de onderbouw ligt de nadruk vooral op jouw persoonlijke vorming. Je werkt zo goed als je kunt. Er 
wordt vooral gekeken naar wat je kunt. En bij wat je echt lastig vindt, krijg je hulp. Je leert onder meer om 
zo actief mogelijk en steeds zelfstandiger te leren. Ook is het belangrijk om erachter te komen op welke 
manier je het beste leert, welke vakken, onderwerpen en leergebieden bij je passen en hoe zelfstandig je 
bent. 
 
Bij allerlei vakken doe je kennis en ervaring op met vaardigheden die horen bij de verschillende beroeps-
gerichte vakken van het profiel groen en de natuurlijke omgeving. Er is ook veel aandacht voor het milieu 
en de bescherming hiervan. Bovendien kun je meedoen aan thematijd en volg je keuze-uren.  
 
Bovenbouw: leerjaar 3 en 4 
Groen denken en doen. Dat is wat je bij ons kunt leren. Het onderwijs is zo opgezet, dat je ook in een van 
de andere sectoren verder kunt leren na het behalen van je diploma. 
 
In de bovenbouw maak je keuzes die goed aansluiten op thematijd of op de vervolgopleiding die je wilt 
gaan volgen. Je gaat ook stagelopen. De leerweg bepaalt onder andere de manier waarop je leert, van 
veel theorie tot juist veel praktijk. 
 
Toetsweken 
Ons toetsbeleid is zo opgebouwd dat wij de leerlingen voorbereiden op de toekomst en structuur van 
(school)examens in leerjaar 4 en, daarna, het mbo. Deze structuur geeft je meer overzicht, meer voorbe-
reidingstijd en dus meer rust. Het schooljaar is verdeeld in 5 lesperiodes, elke periode wordt afgesloten 
met een toetsweek. Tijdens de toetsweken worden er geen reguliere lessen gegeven. In een toetsweek 
krijgt de leerling per vak een toets aangeboden. Een uitzondering hierop kunnen de praktijkvakken zijn. 
De praktijkhandelingen worden tijdens de reguliere lessen getoetst. Soms heb je wat gemist door ziekte of 
om andere redenen. Samen met de vakdocent kijk je naar een moment (buiten de les om) om je gemiste 
toets in te halen. Houd er rekening mee dat je dus niet altijd na je laatste lesuur vrij bent. Het betekent dat 
je verplicht bent te komen. 
 
Wij bieden de volgende leerwegen aan: 
 
Gemengde/theoretische leerweg (gl/tl): vooral theorie, met een beetje praktijk 
Je doet examen in 5 theoretische vakken en een beroepsgericht deel. Als je goede cijfers haalt, kun je de 
kans krijgen examen te doen in een extra vak. Daarover beslist de schoolleiding. 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. Als je deze diploma’s 
behaalt met een extra algemeen vak, heb je recht op doorstroom naar 4 havo. 
 



 
 

 

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb): nadruk op theorie, maar ook praktijk 
Je doet examen in 4 theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je 
door naar niveau 3 of niveau 4 van het mbo. 
 
Basisberoepsgerichte leerweg (bb): praktisch ingesteld 
Je doet examen in 4 theoretische vakken en een beroepsgericht programma. In deze leerweg leer je ook 
bij de theorievakken vooral praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het 
mbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. Begeleiding 
 
Onderwijsondersteuning 
Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. Om te bepalen of Yuverta de ondersteu-
ning die jij nodig hebt kan bieden, kijken we bijvoorbeeld naar het onderwijskundig rapport dat meekomt 
vanuit de basisschool. Als je in aanmerking komt voor extra ondersteuning, overlegt Yuverta met Qinas, 
het samenwerkingsverband uit de regio of wij deze zorg kunnen bieden. Zo werken we samen met ambu-
lant begeleiders, schoolmaatschappelijk werk en hebben we trainers in huis voor bijvoorbeeld het geven 
van faalangsttraining. 
 
Dyslexie kan soms in de weg zitten. Met behulp van de iPad kun je teksten uit schoolboeken en toetsen 
laten voorlezen. Bij toetsen en examens heb je recht op tijdverlenging. Je moet wel een dyslexieverklaring 
hebben. 
 
Dyscalculie kan lastig zijn als er gerekend moet worden. Als je een dyscalculieverklaring hebt, heb je recht 
op tijdverlenging bij toetsen en examens en het gebruik van een rekenmachine. 
 
Kernteams 
Ieder leerjaar heeft een eigen kernteam. Docenten in een kernteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het onderwijs en de leerlingbegeleiding. Docenten verzorgen zoveel mogelijk lessen binnen het kernteam, 
op deze manier leren leerlingen en docenten elkaar goed kennen, wat de begeleiding ten goede komt. 
Binnen het kernteam is iedereen coach van een groep leerlingen. 
 
Coaching 
Je hebt je eigen persoonlijk begeleider, een coach. Voor vragen kun je altijd bij je coach terecht. Om er-
voor te zorgen dat je je diploma haalt en goed in je vel zit, kun je ondersteuning nodig hebben. Dit kun je 
zelf of via je ouders bij je coach aangeven, die zoekt samen met jou naar oplossingen. Daarnaast worden 
leerlingen regelmatig besproken in het kernteam om te kijken hoe het gaat. 
 
Je hebt wekelijks een voortgangsgesprek met je coach. In dit gesprek kijk je hoe je ervoor staat, wat je 
nieuwe doelen zijn en hoe je die wilt bereiken. Twee keer per jaar vindt er een driehoeksgeprek plaats. In 
dit gesprek presenteer je jouw ontwikkeling aan je ouder(s)/verzorger(s) en je coach. 
 
Magister 
Wij gebruiken 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 meer jouw resultaten, huiswerk en roosterwijzigingen. Vanuit de duurzame gedachte geven we 
geen geprint rapport meer mee. 
 
Vakkenpakket 
Je doet examen in onderstaande vakken. 
 
Verplichte examenvakken in de leerwegen bb en kb, profiel groen 
 
Leerjaar 3 
Nederlandse taal 
Engelse taal 
wiskunde 
biologie 
natuur- en scheikunde 
1 kunstvak, incl. ckv 
lichamelijke opvoeding 
maatschappijleer 
profiel groen 
 
 
 
 
 



 
 

 

Leerjaar 4 
Nederlandse taal 
Engelse taal 
wiskunde 
biologie of natuur- en scheikunde 1 
lichamelijke opvoeding 
profiel groen 
 
Verplichte examenvakken in de leerweg GL/TL profiel Groen 
  
Leerjaar 3 
Nederlandse taal  
Engelse taal  
Duitse taal  
wiskunde  
biologie 
natuur- en scheikunde 1 
economie 
kunstvakken incl. ckv  
lichamelijke opvoeding  
maatschappijleer  
profiel Groen 
 
Leerjaar 4 
Nederlandse taal  
Engelse taal  
wiskunde  
biologie 
natuur- en scheikunde 1  
economie (tl)  
lichamelijke opvoeding  
profiel groen 
 
Het niveau gl is gelijk aan tl, maar het vakkenpakket verschilt. De tl-leerling doet examen in 6 theoretische 
vakken (incl. economie). De gl-leerling doet examen in 5 theoretische vakken en 1 beroepsgericht vak op  
gl-niveau. 
 
Profiel groen 
Vanaf leerjaar 3 volg je het profiel groen. Een profiel is een combinatie van theorievakken en een be-
roepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit profielmodules en keuzevakken. 
 
Het profiel groen is een brede opleiding waarin je aan de slag gaat met planten, dieren en voeding. Je 
leert over producten uit de groene sector: het telen van groenten in de schooltuin, de verwerking en berei-
ding ervan en de verkoop. Je krijgt les in het aanleggen van groen, bijvoorbeeld voor tuinen of parken in 
de stad. Ook hebben we dieren op school die je verzorgt. Daarnaast kun je kiezen voor lessen in bijvoor-
beeld bloem & styling, koken en techniek. 
 
We hebben op school veel aandacht voor natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Allemaal 
onderwerpen die steeds belangrijker worden. Zeker weten dat die kennis van pas gaat komen in het be-
roep dat je later kiest. Dat kan in de groene sector zijn, maar dat hoeft niet. Met het profiel groen kun je 
nog alle kanten op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Profielvakken en keuzedelen 
De profielvakken zijn verplicht. Eind leerjaar 2 kies je welke keuzedelen je wilt volgen. Bb en kb volgen 4 
keuzedelen, gl volgt er 2. Keuzedelen volg je in klas 3, de profielmodules in klas 4. Voor de keuzedelen 
kun je kiezen uit verschillende interessegebieden. 
 

Profielmodules Keuzedelen 

Groene productie Het groene machinepark 

Tussen productie en verkoop Tuinontwerp- aanleg en lassen 

Vergroening stedelijke omgeving Dieren 

Groene vormgeving en verkoop Voeding: hoe maak je het? 

 De keuken 

 3D en vormgeving 

 Bloemwerk 

 Groene Vormgeving en styling 

 Ondernemen 

 Actief in de natuur 

 Slimme technologie 

 
Stages: rondneuzen in de praktijk 
Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het 
er in de praktijk aan toegaat. Wij hebben een stageplan gemaakt waarin staat hoe we de stage organise-
ren. Samen met je coach en de stagecoördinator ga je aan de slag om een stageplaats te vinden. In leer-
jaar 3 en 4 loop je elke week een dag stage. Daarnaast loop je nog een blokstage van 2 keer een week. 
Zo maak je kennis met alle werkzaamheden binnen een bedrijf. 
 
1.3. Lessentabel en schooltijden 
 
In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij ons op school duurt 1 les-
uur 45 minuten. 
 

ONDERBOUW LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 

 bb kb gl/tl bb kb gl/tl 

coachmoment 1 1 1 1 1 1 

Nederlandse taal 3 3 3 3 3 3 

Engelse taal 2 2 2 2 2 2 

Duitse taal     2 2 

wiskunde en rekenen 3 3 3 3 3 3 

natuur- en scheikunde 1    2 2 2 

biologie 2 2 2 2 2 2 

mens en maatschappij 2 2 2 2 2 2 

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 

techniek/bvo 2 2 2 2 2 2 

carrousel/oriëntatie 3 3 3 3 3 3 

thematijd 3 3 3 3 3 3 

keuzewerktijd 10 10 10 8 8 8 

Totaal 33 33 33 33 35 35 



 
 

 

BOVENBOUW LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 

 bb kb gl/tl bb kb gl/tl 

coachmoment 1 1 1 1 1 1 

Nederlandse taal 3 3 3 3 3 3 

Engelse taal 2 2 2 3 3 3 

Duitse taal   2    

wiskunde 2 3 3 4 4 4 

natuur- en scheikunde 1 2 2 2    

biologie 2 2 2    

nask1 of biologie    3* 3*  

nask1 en biologie      6 

maatschappijleer 2 2 2    

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 

kunstvakken incl. ckv 2 2 2    

economie   2   3 

profiel groen    12 12 6 

keuzedelen 8 8 4    

stage 8** 8** 8** 8** 8** 8** 

Totaal 34 35 35 36 36 36 

 
bb = basisberoepsgerichte leerweg kb = kaderberoepsgerichte leerweg 
gl/tl = gemengde leerweg/theoretische leerweg 
* In klas vier kun je kiezen tussen biologie en natuur- en scheikunde 1. 
** Je volgt de werktijden van je stage. 

 
Schooltijden 
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 moet je ’s avonds of in 
het weekend iets doen. 
 
Lestijden 
Een lesuur duurt 45 minuten. 
 
Lesuren Tijden 
1e lesuur 08.30 - 09.15  
2e lesuur 09.15 - 10.00 
3e lesuur 10.00 - 10.45 Pauze 
4e lesuur 11.00 - 11.45 
5e lesuur 11.45 - 12.30  Pauze 
6e lesuur 13.00 - 13.45 
7e lesuur 13.45 - 14.30  
8e lesuur 14.30 - 15.15 Pauze 
9e lesuur 15.30 - 16.15 
10e lesuur 16.15 - 17.00 
 
Lesuitval 
We voorkomen lesuitval zoveel mogelijk. Een docent die afwezig is, wordt waar mogelijk door een collega 
vervangen. Kijk voor je meest actuele rooster regelmatig in Magister. Uitzonderingen kunnen zijn: over-
macht en periodes van schoolexamens. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

3. Vakanties en belangrijke data 
 
Herfstvakantie  17 oktober t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart  2023 
Goede Vrijdag  7 april 2022 
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 
Pinksteren  29 mei 2023 
Zomervakantie  24 juli t/m 3 september 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Rechten en plichten op school 
 
Ziek of absent melden 
Als je ziek bent of door een andere belangrijke oorzaak niet naar school kunt komen, laat je je door één 
van je ouders/verzorgers afmelden. Ze vertellen dan waarom je niet kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte 
of een bezoek aan de dokter. Je ouders melden dit, liefst via Magister, of telefonisch (035 694 36 80 – in-
spreken voicemail) vóór 8.30 uur bij school. 
 
Weer terug op school? Dan eerst even melden bij de conciërge, je levert je verzuimkaart in (het gele 
briefje). Je ouders hebben dit ingevuld en ondertekend. 
 
Te laat 
Het kan een keer gebeuren dat je een keer te laat komt. Kom je te laat met een geldige reden, lever dan 
een briefje in waarop dit staat aangegeven. Ben je 3x te laat zonder geldige reden, dan kom je de vol-
gende dag om 8.00 uur op school (indien de reisafstand dat toelaat). In Magister komt hierover een mel-
ding te staan. Bij veelvuldig absent neemt leerplicht contact op. 
 
In schooltijd op vakantie 
Dat is niet mogelijk. Er is slechts één uitzondering. Als je ouders door hun beroep niet binnen de school-
vakanties 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. Het mag ook maar één 
keer per schooljaar en niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. Willen je ouders meer dan 10 
dagen extra vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar.  
 
Soms zijn er andere redenen om vrij te vragen. Hiervoor download je - minimaal 3 weken van tevoren - via 
Yunet een 'formulier verlofaanvraag'. Je ouders vullen dat in. De schoolleider geeft aan of je hiervoor wel 
of geen toestemming krijgt. 
 
Vermissingen 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Om je daarbij te helpen, hebben we kluisjes waar je jouw 
geld, jas, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen 
niet rondslingeren. De school is niet aansprakelijk voor vermiste spullen.  
Als het nodig is, hebben de regiodirecteur, de schoolleiders en de politie het recht om - zonder vooraf-
gaande mededeling - je kluisje te (laten) openen en te doorzoeken. 
 
Reglementen en klachtenregeling 
Meer informatie over de rechten en plichten op school, waaronder ook informatie over de klachtenregeling 
is 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 het veiligheidsbeleid. 
 
Schoolregels 

• Je gedraagt je zo dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Wat laat je zien op school: 
Je komt voorbereid in de les. Dat betekent spullen op orde en huiswerk gemaakt. 

• Je bent op tijd aanwezig. 

• Je behandelt de ander met respect en blijft van andermans spullen af. 

• Je gebruikt jouw iPad tijdens de les. Je iPad is altijd opgeladen. Een telefoon is niet nodig en blijft 
tijdens de les in je tas. 

• Je eet en drinkt in de pauzes en voorkomt toiletgebruik tijdens de les. 

• Je doet je jas uit en zet je pet/muts/cap af tijdens de les. Verder houd je jouw capuchon af in het 
gebouw. 

• Je blijft tijdens de schooldag op het schoolterrein. Klas 2 t/m 4 mag alleen in de lunchpauzes van 
het schoolplein af.   

 

 

 

 

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


 
 

 

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 
  

Aantal 

geslaagden 

Percentage geslaagden 

vmbo-bb 24 100% 

vmbo-kb 26 100% 

vmbo-gl/tl 12 100% 

Naarden 62 100% 

 
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. Belangrijke namen en functies 
 
Dhr. F. Van Hout, regiodirecteur 
Mevr. J. Nieuwenhuis-Wever, schoolleider 
Dhr. N. Sinkeler, schoolleider 
Dhr. R. Gutter , teamleider facilitair 
 
De coördinator onderwijsondersteuning is mevr. C Fickinger 
De examensecretarissen zijn dhr. L. van Leeuwen en dhr. E. van de Lagemaat  
De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld is mevr. C. Fickinger 
De coördinator sociale veiligheid is mevr. C Fickinger 
De loopbaancoördinator is mevr. K. van Opijnen 
 
Via de administratie kun je contact opnemen voor emailadressen van onze medewerkers, email: 
vmbo.naarden@yuverta.nl. 

https://scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1716/Wellantcollege-Naarden-vmbo/categorie/Resultaten
mailto:vmbo.naarden@yuverta.nl



