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1. Over school 

1.1 Adres school/contact 

Openingstijden schoolgebouw: 
Maandag tot en met vrijdag 
Van 08.00 tot 17.00 uur 
 
Aanwezigheid receptie: 
Maandag tot en met vrijdag 
Van 08.00 tot 16.30 uur 
 
Bereikbaarheid administratie 
Heb je vragen over je opleiding? 
Voor administratieve vragen kun je contact opnemen met de deelnemersadministratie. Bellen kan tijdens kantoor-
uren naar (088) 435 42 93. Vragen mail je naar administratie@yuverta.nl. Tijdens vakanties kun je altijd een mail 
sturen, wil je dan graag telefonisch contact? Zet je nummer ook in de mail.  
 
Heb je financiële vragen over het lesgeld, betaling schoolkosten of tegemoetkoming. Stuur dan een mail met je 
vraag naar debiteuren@yuverta.nl 
 
Algemene contactgegevens 
Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen 
Marga Klompélaan 37 
6532SB Nijmegen 
T (024) 355 06 42 
vmbo.nijmegen@yuverta.nl 
 
IBAN: NL79 RABO 0306 6781 01  
BIC: RABONL2U 
www.yuverta.nl; www.yunet.yuverta.nl   
 
Het eerste contact tussen ouders en school verloopt via de mentor. Mocht het vervolgens wenselijk of noodzakelijk 
zijn dan kan ook contact met de teamleider, bouwcoördinator, ondersteunings-coördinator of orthopedagoog ge-
legd worden.  
Al onze medewerkers zijn bereikbaar via hun e-mailadres. Daarnaast zijn zij 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 gelegen-
heid 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 u terug kan bellen.  
 
College van Bestuur 
Stichting Yuverta 
Postbus 177 
3990 DD Houten 
 
Raad van Toezicht 
Stichting Yuverta  
Postbus 177 
3990 DD Houten 
 
Schoolleiding 
Mevr. F. Hagenbeek - senior schoolleider 
Dhr. A. Heij – schoolleider 
 

mailto:administratie@helicon.nl
mailto:debiteuren@yuverta.nl
mailto:Info.mh@helicon.nl


 
 

| 5 september 2022 4/26  

Schoolgids vmbo – het groene lyceum Nijmegen 

1.2 Adreswijziging doorgeven 

Wijzigingen (email)adres en/of telefoonnummer 

Wijzigingen in het adres van de leerling met vermelding van de postcode en wijziging van een telefoonnummer 
moeten direct aan de administratie worden doorgegeven via administratie@yuverta.nl. Bereikbaarheid van ouders 
(telefonisch en via e-mail) kan voor een leerling belangrijk zijn, bijvoorbeeld als een leerling ziek wordt op school. 
 

1.3 Faciliteiten 

Hoe ziet onze school eruit? 
Op onze benedenverdieping zijn onze praktijkvakken. Dat zie je al gelijk bij binnenkomst aan onze bloemenwinkel 
Bloem&zo. Op de benedenverdieping vind je ook de administratie, conciërges, zorgteam en de schoolleiding. We 
hebben een aula en een kantine én natuurlijk een groot buitenterrein. Op de bovenverdieping vind je, naast de the-
orielokalen, ook de kantoren van de o.a. de ICT, stage en decaan.  
 
Kluisje 
Bij het huren van een kluisje ontvang je een kluissleutel, bij verlies kunt je een nieuwe kopen bij de conciërge à € 
7,50. Bij het verlaten van de school dient de sleutel ingeleverd te worden. Ondanks het betalen van de factuur be-
houdt de school het recht om het kluisje te openen in het kader van de zorgplicht tot het bieden van sociale veilig-
heid binnen de school 
 

1.4 Financieel 

 
1.5 Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen moeten bij de conciërge of op de administratie worden afgegeven. Als een leerling iets ver-
loren is, kan hij dat bij de conciërge melden. Het is zeer aan te bevelen om jassen, jacks en sportkleding te merken. 
We verzoeken leerlingen om geen kostbare spullen of grote geldbedragen mee naar school te nemen en in ieder 
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geval een kluisje te gebruiken om waardevolle spullen in op te bergen. Aan het einde van het schooljaar, als de zo-
mervakantie begint, wordt voor alle overgebleven spullen een goede bestemming gezocht. 
 

1.6 Jaarplanning 

Eerste schoolweek 
De eerste dagen van de eerste schoolweek na de zomervakantie is er een speciaal programma. De eerstejaars vol-
gen een introductieprogramma. De tweede-, derde- en vierdejaars beginnen de week met het ophalen van het les-
rooster en een kort startprogramma. 
 
Rapporten en examendossier 
In Magister worden de behaalde resultaten genoteerd en kan het doorlopend gemiddelde per vak worden afgele-
zen. 
 
In leerjaar 3 zijn er drie periodes waarin schoolexamens worden afgenomen (P1, P2, P3). Na iedere 
periode worden de behaalde resultaten gerapporteerd in Magister. Ook de examenhouding wordt 
na elke periode in Magister genoteerd met een O(nvoldoende), V(oldoende) of G(oed). 
 
In leerjaar 4 zijn er twee periodes waarin schoolexamens worden afgenomen (P4, P5). 
Na elke periode in leerjaar 3 en 4 worden de resultaten en de examenhouding door het team besproken 
in een rapportvergadering. Daarnaast krijgen de leerlingen van het groene lyceum ook een rapportage 
mee van hun competentieontwikkelingen. 
 
Ouderavonden 
Tegelijkertijd met het rapport krijgt u een e-mail over de mogelijkheden om een gesprek te plannen met in ieder 
geval de mentor. Ook zal het mogelijk zijn om 10 minuten gesprekken via Teams te voeren indien dit gewenst is. 
Tijdens het schooljaar vinden er meerdere algemene ouderavonden plaats die verschillende doelen en/of onder-
werpen hebben. Indien een ouderavond wordt georganiseerd, ontvangen ouders via de leerlingen hierover tijdig 
bericht. 
 
Ouderavonden en contactavonden 
Onderstaand schema is een globale planning. Wijzigingen kunnen voorkomen. 

 
September 

Infoavond voor ouders van leerjaar 1 en 2 
Infoavond over PTA en examenreglement voor leerjaar 3 en 4 

Eind november Infoavond over vervolgonderwijs voor leerjaar 3 en 4 

December/janu-
ari 

Mentorgesprek n.a.v. uitgereikte rapporten voor alle leerjaren 

Februari Infoavond over praktijkvakken leerjaar 3 en leerjaar 4 

April Mentorgesprek n.a.v. uitgereikte rapporten 

Juni Infoavond ouders nieuwe leerlingen 

 

1.7 Leerlingenpas 

Leerlingen ontvangen een leerlingenpas. Deze wordt eenmalig verstrekt en is gedurende de gehele schoolloopbaan 
geldig. Bij verlies van de leerlingenpas kan door de ouders een nieuwe pas aangevraagd worden bij de receptie/ad-
ministratie. De kosten van dit nieuwe pasje bedragen €7,50. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een factuur. 
Met de leerlingenpas kan op school geprint, gescand en gekopieerd worden. 
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1.8 Leerlingenraad 

Leerlingenpanel 
De school heeft een leerlingenpanel bestaande uit leerlingen van het vmbo en het groene lyceum. Deze vertegen-
woordigt alle scholieren op onze school. De taken van het leerlingenpanel zijn heel breed: zo hebben zij bijvoor-
beeld inspraak in beslissingen, maken ze problemen bespreekbaar op school, denken ze mee over het verbeteren 
van het onderwijs en de schoolomgeving, zijn ze nauw betrokken bij het organiseren van activiteiten en volgen zij 
trainingen bij het LAKS. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit alle leerjaren en niveaus. 

 
GSA 

De school heeft ook een GSA. GSA staat voor Gender Sexuality Alliance. Dit is een groep leerlingen die vindt dat ie-
dere leerling op school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor hoeven te schamen of zich 
te verantwoorden. De GSA-begeleider organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor elke leerling die zich om 
welke reden dan ook verbonden voelt met het LHBTQ+ thema.  
 

1.9 Lestijden 

De lessen starten om 8.30 uur en duren 45 minuten. De tijden van de lessen zijn als volgt: 

1 08.30-09.15 uur 

2 09.15-10.00 uur 

Pauze (20 min) 10.00-10.20 uur 

3 10.20-11.05 uur 

4 11.05-11.50 uur 

Pauze (20 min) 11.50-12.10 uur 

5 12.10-12.55 uur 

6 12.55-13.40 uur 

Pauze (20 min) 13.40-14.00 uur 

7 14.00-14.45 uur 

8 14.45-15.30 uur 

9 15.30-16.15 uur 

 
Verkort lesrooster 

1 08.30-09.05 uur 

2 09.05-09.40 uur 

Pauze (20 min) 09.40-10.00 uur 

3 10.00-10.35 uur 

4 10.35-11.10 uur 

Pauze (20 min) 11.10-11.30 uur 
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5 11.30-12.05 uur 

6 12.05-12.40 uur 

Pauze (20 min) 12.40-13.00 uur 

7 13.00-13.35 uur 

8 13.35-14.10 uur 

9 14.10-14.45 uur 

 
NB 
Gedurende het schooljaar kan het lesrooster gewijzigd worden. Daarom verzoeken we u om geen afspraken te ma-
ken voor activiteiten zoals muzieklessen, sportclubs en dergelijke, vóór 16.30 uur. 

 
Lesuitval 
Bij afwezigheid van een docent nemen de overige docenten indien mogelijk de lessen volgens een waarnemings-
rooster over. Uitzondering hierop is afwezigheid van de docent tijdens het laatste lesuur, of indien er geen invaldo-
centen beschikbaar zijn. In die gevallen zal de les over het algemeen uitvallen. Een aantal keer per week maken wij 
gebruik van Klassestudent indien we intern de lessen niet kunnen opvangen. 

 
Klasse-uur 
Sinds schooljaar 2020-2021 heten de mentoruren op onze school klasse-uren. De klas heeft meerdere keren per 
week een klasse-uur met de mentor/coach. Afhankelijk van het niveau en het leerjaar verschilt het aantal contact-
momenten in de week. Tijdens deze lesuren is er onder andere aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, 
de groepsdynamiek, de planning, actualiteit, burgerschap en LOB (loopbaanbegeleiding). 
 
Flex-uur vmbo 
In leerjaar 1 en 2 hebben leerlingen naast de reguliere lessen ook flexuren. Dit betekent dat leerlingen keu-
zevrijheid krijgen om voor een gedeelte hun rooster zelf in te vullen. Op deze manier willen we meer eige-
naarschap ontwikkelen bij onze leerlingen. De leerlingen mogen vier flexuren kiezen. Er zijn verschillende 
flexuren waaruit gekozen kan worden. Zo kan er gekozen worden voor de vakken Nederlands, Engels, wis-
kunde, M&M en beeldende vorming. En ook voor stilte flexuur, samenwerk flexuur, ontdek flexuur en het 
succes flexuur. 

 
Reken op Taal in Groen 
In dit project gaan reken- en taalcoaches de leerlingen ondersteunen in de praktijkopdrachten bij de keuze-
vakken en de profielmodules in vmbo, leerjaar 3; onze praktijkvakken. Door de combinatie te zoeken bij de 
praktijkvakken, verwachten we bij de leerlingen een dubbel leereffect voor zowel voor het verbeteren van 
de taal- en rekenvaardigheden als het aanpakken van complexe praktijkopdrachten.  
 

1.10 Medewerkers en schoolleiding 

Schoolleiding 
Mevr. F. Hagenbeek - senior schoolleider 
Dhr. A. Heij – schoolleider 

 
Ondersteuningscoördinator 
Mevr. M. Jorritsma 

 
Orthopedagoog 
Mevr. I. Kouwenberg 
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Bouwcoördinator onderbouw 
Mevr. I. Jagers 
 
Bouwcoördinator bovenbouw 
Mevr. I. Kruit 
 
Examensecretaris 
Dhr. P. Vissers 

 
Verzuimcoördinator 
Dhr. F. Weide 

 
Stagecoördinator 
Dhr. P. Rutten 

 
Decaan 
Mevr. C. de Keijzer 

 
Vertrouwenspersonen 
Dhr. G. Teunissen 
Mevr. I Kruit 
 
Bovenstaande medewerkers en overige medewerkers zijn telefonisch te benaderen op het nummer (024) 355 06 
42 of via e-mail, vmbo.nijmegen@yuverta.nl. Geef daarbij alstublieft aan welke persoon u zou willen spreken. 
 
1.11 Ouderraad 

De Ouderraad van Yuverta vmbo – het groene lyceum Nijmegen is een belangrijk adviesorgaan binnen de school, 
bestaan uit een groep van 10- 12 ouders. Zij vertegenwoordigen alle leerjaren en alle leerniveaus. Ook is de school-
leiding vertegenwoordigd door minimaal 1 directielid. 
De Ouderraad vergadert 4-6x per jaar over allerlei onderwerpen die de leerlingen aangaan. Hierin fungeert de Ou-
derraad als klankbord en als adviesorgaan. Voorbeelden van onderwerpen die in de afgelopen jaren besproken zijn: 
het coronabeleid, online lesgeven, examenreglement, Magister, Yunet, besteding NPO- gelden. 
 
Indien het qua corona- maatregelen mogelijk is, organiseert de Ouderraad 1x per jaar een thema- avond voor ou-
ders, over onderwerpen waar ouders met kinderen in de puberleeftijd mee te maken krijgen. Te denken valt aan 
puberbrein, schermverslaving, pesten. 
 
Tevens ondersteunt de Ouderraad bij diverse activiteiten op school: surveilleren tijdens feestavonden, aanwezig op 
de open dag, ondersteuning in de catering bij de diploma- uitreikingen. 
Onze notulen zijn hier terug te lezen. Zie knop Notulen Ouderraad.  
Heeft u vragen of heeft u interesse om zich aan te melden bij de ouderraad, neem dan contact op met ouder-
raad.vmbo.nijmegen@yuverta.nl 
 
1.12 Schade en verzekeringen 

Schade 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade aan je eigendommen, zoals een kwijtge-
raakte jas, schade aan de fiets of schade aan kleding tijdens lessen en andere schoolactiviteiten. Waardevolle 
zaken kun je opbergen in een kluisje dat je op school kan huren. 
 
Schade die door een leerling wordt veroorzaakt dien je te melden bij je mentor/coach. 
De schoolleiding zal de schade op de leerling verhalen in geval van vernieling of ernstige nalatigheid. In geval 
van diefstal doen wij aangifte bij de politie. Als je gebouwen, terrein of inventaris vernielt of beschadigt, stellen 
we je ouders aansprakelijk. Bij 18 jaar en ouder ben je zelf aansprakelijk. Normaal gesproken kun je daarvoor je 
WA-verzekering aanspreken. 

mailto:vmbo.nijmegen@yuverta.nl
mailto:ouderraad.vmbo.nijmegen@yuverta.nl
mailto:ouderraad.vmbo.nijmegen@yuverta.nl
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Als er met opzet schade is veroorzaakt in een groep leerlingen, en niet duidelijk wordt wie de veroorzaker is, zal 
de hele groep aansprakelijk worden gesteld. 
 
Verzekeringen 
Leerlingen van Yuverta zijn in een aantal gevallen aanvullend verzekerd. De exacte voorwaarden zijn beschik-
baar via het verzekeringsloket. Hier vind je tevens informatie over wat te doen bij schade, stage, reisverzekering 
en veel gestelde vragen. 
 
Ondersteuning 
Onze medewerkers helpen je graag met: 

• vragen en advies over verzekeringen 

• afhandeling en hulp bij schade 

• het verzekeren van voertuigen, landmaterieel en andere zaken 

• melden van reis of excursie 

• melden van een evenement 
 
Reisverzekering 
 
Hoe te handelen in geval van schade? 
 

Ons Team: 
Nicole Golsteijn-Cnoops 
Julia de Deken 
 
Contact:  
verzekeren@yuverta.nl 
Teams of bel: 0475-389160 / 088- 4354200 
 
1.13 Tegemoetkoming studiekosten 

Kindgebonden budget 
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. 
Ouders krijgen kindgebonden budget naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van: 

• hoeveel kinderen u heeft; 

• de leeftijd van uw kinderen; 

• de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen. 
Ouders kunnen via belastingdienst.nl meer informatie krijgen. 
 
Stichting Leergeld 
Ouders met een minimuminkomen en met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen een vergoe-
ding van de schoolkosten aanvragen bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld is verspreid over 200 gemeenten. Als 
dit voor u geldt, dan kunt u zelf bij Stichting Leergeld een vergoeding voor de schoolkosten aanvragen. Tijdens een 
gesprek wordt geïnventariseerd of er, naast een vergoeding voor de ouderbijdrage, ook een vergoeding voor een 
sport- en/of cultuuractiviteit kan worden aangevraagd. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stich-
ting: www.leergeld.nl 
 

1.14 Vakanties en vrije dagen 

Vakanties 
Herfstvakantie                       24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie                         26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie                  20 februari t/m 24 februari 2023 
Goede Vrijdag                       7 april 2022 
Pasen                                   10 april 2023 
Koningsdag                           27 april 2023 
Meivakantie                           24 april t/m 6 mei 2023 

https://yuverta.sharepoint.com/:u:/s/wetenregelen-ll/ERHi-HlM7GlOoJmsJpVH5_oBRfUpSdAHvss1W5J8Uokdhg?e=LclDRV
https://yuverta.sharepoint.com/:u:/s/wetenregelen-ll/ERHi-HlM7GlOoJmsJpVH5_oBRfUpSdAHvss1W5J8Uokdhg?e=LclDRV
https://yuverta.sharepoint.com/sites/wetenregelen-ll/SitePages/Hoe-te-handelen-in-geval-van-schade-.aspx
https://yuverta.sharepoint.com/sites/wetenregelen-ll/SitePages/Hoe-te-handelen-in-geval-van-schade-.aspx
mailto:verzekeren@yuverta.nl
https://www.leergeld.nl/
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Hemelvaart                            18 mei 2023 
Pinksteren                             29 mei 2023 
Zomervakantie                       17 juli t/m 25 augustus 2023 
 
Wij verzoeken de ouders met nadruk om bij planning van gezinsvakanties met deze data rekening te houden. Hier-
van kan niet worden afgeweken. 
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2. Onderwijs 

2.1 Wat kenmerkt onze school? 

Onze visie: 
In de Groene leef- en leeromgeving, vormen ervaringen het startpunt van leren. De leerling kiest, met zorg voor 
zichzelf en de ander, zijn eigen pad.  
Deze visie is ontstaan uit de drie kernwoorden: 
•    Welbevinden 
•    Keuzevrijheid 
•    Contextrijkheid 
 
Onze accenten schoolbeleid 2022-2023: 
Bewust groen: Eco-schools 
Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 15.000 Groene 
Vlaggen uitgereikt op ruim 46.000 deelnemende scholen in 58 landen. 
Bijzonder bij een Eco-School is dat het een samenwerking tussen docenten en leerlingen is. In schooljaar 2018-2019 
is de groene vlag behaald! Deze vlag geeft aan dat je als school duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. 
 
Gemotiveerd leren 
Het Gemotiveerd leren team is het onderwijs-innovatieteam van Yuverta vmbo – het groene lyceum Nijmegen. Col-
lega's van de afdelingen onderwijs, ondersteuning en management werken samen aan onderwijsinnovaties. Het 
gemotiveerd leren team werkt aan de innovatieplannen vanuit de visie van onze school. 
 

2.2 Hoe ziet het onderwijs op onze school er uit? 

Zoals genoemd in de Yuverta-brede schoolgids zijn er verschillende leerwegen die aangeboden worden. Onze 
school biedt de volgende leerwegen aan: 
-    Basisberoepsgerichte leerweg 
-    Leerwerktraject 
-    Entree opleiding 
-    Kaderberoepsgerichte leerweg 
-    Gemengde leerweg 
-    Vmbo t+ programma 
-    Het groene lyceum 

 
Basisberoepsgerichte leerweg 
In de basisberoepsgerichte leerweg krijgt de leerling zowel theoretische als praktische vakken, maar de nadruk ligt 
op de praktijkvakken. De basisberoepsgerichte leerweg sluit aan op niveau 2 van het mbo. 

 
Leerwerktraject (LWT) 
Het Leerwerktraject wordt het komende schooljaar alleen in leerjaar 4 aangeboden. Hiervoor in de plaats komt de 
Entree route. Het Leerwerktraject is een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg die met 
een diploma wordt afgesloten.  

 
Voorbereidende Entree opleiding 
Naast de genoemde leerwegen is het mogelijk om na het 2e leerjaar te kiezen voor de voorbereidende Entree tra-
ject: een opleiding met minder theorie en meer praktijk. 
Indien de school denkt dat de Entree opleiding beter past bij de leerling, kan deze keuze in overleg met leerling, 
ouders en school gemaakt worden. De leerling moet groen gemotiveerd zijn en leren door te doen. 
Vanaf het derde leerjaar loopt de leerling twee dagen stage bij een bedrijf en volgt drie hij dagen les. 
De Entree opleiding is praktijkgericht en leidt op tot een volwaardig mbo-niveau 1 diploma: Assistent plant, dier en 
groene leeromgeving. Met dit diploma kun je doorstromen naar een mbo-niveau 2 opleiding. 
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Kaderberoepsgerichte leerweg 
In de kaderberoepsgerichte leerweg krijgt de leerling zowel theoretische als praktische vakken, maar de nadruk 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 ge-
mengde leerweg sluit aan op niveau 4 van het mbo. 

 
Vmbo T diploma 
Na het slagen voor het GL-diploma plus een extra theorie vak kan de leerling het diploma ‘theoretische leerweg’ 
aanvragen in plaats van het GL-diploma. De leerling hoeft geen nieuw examen te doen 

 
Het groene lyceum 
Het groene lyceum is een opleiding voor praktisch ingestelde leerlingen met havo in het basisschooladvies. Deze 
leerlingen halen in 6 jaar een vmbo gl/t diploma en een mbo-niveau 4 diploma. 
De leerlingen volgen algemene vakken op havoniveau en beëindigen de opleiding met het kwalificatiedossier advi-
seur duurzame leefomgeving (een mbo-opleiding) 
 

2.3 Burgerschap 

Vanuit onze pedagogische visie stimuleren we goed burgerschap, met name respect hebben voor jezelf, de ander 
en de omgeving. In het reguliere lesprogramma wordt met name aandacht besteed aan burgerschap tijdens de 
klasse-uren, mens & maatschappij en maatschappijleer. Daarnaast bieden we in leerjaar 1, 2 en 3 projectweken aan 
waarin burgerschapsvorming een belangrijke pijler is. Bovendien geven we de leerlingen de gelegenheid deel te 
nemen aan oa. het leerlingenpanel en het Ecoschools-team om meningsvorming, inspraak en zelfvertrouwen te 
stimuleren.  
 

2.4 Onderbouw 

Onderbouw vmbo 
Leerlingen in de onderbouw van het vmbo 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 middel van maatwerk halen we eruit wat 
erin zit, zodat de leerling in leerjaar 3 op de juiste leerweg terecht komt. 
 
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. Vanaf 
leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat 
je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt. 
 
Afhankelijk van de leerweg krijgen leerlingen diverse algemene vakken zoals Nederlands, Engels, biologie, econo-
mie, wiskunde, techniek of natuur- en scheikunde. Er is ook aandacht voor creatieve vakken en lichamelijke opvoe-
ding. Natuurlijk volg je in de onderbouw ook veel beroepsgerichte vakken zoals Praktische Profieloriëntatie (PPO).  
 
Praktische profieloriëntatie 
In de onderbouw volgen de leerlingen praktische profieloriëntatie. De leerlingen volgen dan alle praktijkvakken, 
zodat ze na twee jaar een goede keuze kunnen maken tussen de keuzevakken van het beroepsgericht programma 
in de bovenbouw. De leerlingen worden bij het maken van deze keuze geholpen door de mentor, praktijkdocenten, 
decaan/LOB-begeleider en ouders. 
 
Leerwegbepaling 
In leerjaar 2 wordt na de meivakantie bepaald in welke leerweg de leerling geplaatst wordt. Is overplaatsing naar 
een ander schooltype of ander profiel gewenst, dan wordt dit met ouders besproken. De leerwegbepaling is geba-
seerd op een objectief genormeerde test (Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs), de rapportcijfers t/m periode 2 
van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, nask, mens & maatschappij en ppo, de gegevens en het 
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advies van de basisschool, het advies van de vakdocenten. De leerwegbepaling is bindend. De mentor zal contact 
opnemen met de ouders en de leerling en het advies bespreken 
 
Onderbouw het groene lyceum 
In de onderbouw op het groene lyceum krijgen leerlingen algemene vakken op havoniveau. Daarnaast volgen de 
leerlingen praktijkvakken en werken ze in projecten. De projecten en praktijkvakken passen binnen het profiel ‘ad-
viseur duurzame leefomgeving’ en gaan over bijvoorbeeld: water, groene leefomgeving, lifestyle, eco-schools. De 
praktijkvakken omvatten groen, dier, voeding en outdoor. We besteden vanaf de onderbouw al aandacht aan on-
derzoeks- en studievaardigheden. 
 
Middenbouw het groene lyceum 
In leerjaar 3 en 4 van het groene lyceum werken leerlingen gaandeweg steeds meer aan lesstof en vaardigheden 
van het mbo. Ook vindt het examenprogramma vmbo G/T plaats in deze leerjaren. 
 

2.5 Bovenbouw 

Bovenbouw vmbo 
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 volgen onze leerlingen naast de algemene vakken een beroepsgericht examenprogramma. 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. 
 
In de bovenbouw bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma van de verschillende vak-
ken. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit 
het beroepsgerichte examen in het profiel groen.  

 
Bovenbouw het groene lyceum 
In de laatste twee jaren van de opleiding werken we volledig aan het kwalificatiedossier ‘adviseur duurzame leef-
omgeving’. Leerlingen lopen in deze leerjaren ook stage en ze gaan onderzoeken hoe ze hun loopbaan willen ver-
volgen. De school bekijkt samen met de leerlingen hoe ze na het groene lyceum hun (school-)loopbaan het beste 
kunnen vervolgen en wat daarvoor nodig is. 
 

2.6 Stage 

Stage vmbo 
Stagelopen is een goede manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat en om jezelf beter te leren ken-
nen. Je kunt bijvoorbeeld stagelopen in een winkel of op een veiling, in een tuincentrum, of op een kinderboerderij. 
Tijdens zo’n stage doe je werkervaring op. Daar leer je heel veel van. Door een stage krijg je een beter beeld over 
wat je wel en niet leuk vindt en waar je goed in bent. Dit helpt je bij het kiezen van een vervolgopleiding en je be-
roep. 
 
Stagebegeleiding 
Tijdens je stage word je begeleid door school en op de stageplek zelf is ook altijd iemand aan wie je alles kunt vra-
gen. Na de stage word je beoordeeld. De stagebegeleider van school bekijkt je stageopdrachten, het bedrijf geeft 
feedback over hoe je het werk gedaan hebt. 
 
Beroepsgerichte stage 
In leerjaar 3 en 4 lopen de leerlingen beroepsgerichte stage bij meerdere bedrijven. De stage moet met een vol-
doende worden afgerond. Een en ander staat aangegeven in het Examenreglement en Programma van Toetsing en 
Afsluiting dat elke leerling van leerjaar 3 en 4 kan vinden op Yunet. Uiterlijk vanaf 1 oktober van het betreffende 
schooljaar. 
De beroepsstage heeft een oriënterend karakter. De leerling zoekt in principe zelf een bedrijf. In de lessen wordt er 
een programma Voorbereiding Op Stage (VOS) gevolgd. Als het vinden van een bedrijf niet lukt, kan de stagecoördi-
nator ondersteunen. 
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In leerjaar 3 lopen alle vmbo-leerlingen stage, het aantal dagen is afhankelijk van de leerweg. Tijdens de activitei-
tenweek (oktober) en de één na laatste schoolweek (juli) lopen alle leerwegen 5 dagen achter elkaar stage: een 
blokstage. De Basisberoepsgerichte- en Kaderberoepsgerichte leerweg hebben daarnaast gedurende het schooljaar 
nog een lintstage van 10 opéénvolgende dinsdagen. De Entreeopleiding heeft naast de blokstages in oktober en 
juli, vanaf de start van het schooljaar een lintstage van 2 dagen per week gedurende het gehele schooljaar.  
 
In leerjaar 4 heeft de Basisberoepsgerichte leerweg een lintstage van één dag per week gedurende het gehele 
schooljaar. 
 
Het Leerwerktraject heeft twee dagen per week stage gedurende het gehele jaar. De leerlingen van de Kaderbe-
roepsgerichte Leerweg, de Gemengde Leerweg en het vmbo T+ programma hebben een lintstage van één dag per 
week gedurende de helft van het schooljaar. Tijdens de andere helft van het schooljaar wordt de stage ingewisseld 
voor theorievakken. De begeleiding op de stage gebeurt door een aantal docenten en wordt gecoördineerd door de 
stagecoördinator. Alle leerlingen in leerjaar 3 en 4 worden bezocht op de stageplek, met uitzondering van de juli 
stage leerjaar 3. Dan wordt er met elk bedrijf telefonisch contact opgenomen over het functioneren van de leerling. 
Elke leerling krijgt een stageboekje uitgereikt. In dit boekje zit informatie over bijvoorbeeld aandachtspunten voor 
het bedrijf, de doelstelling van de stage, opdrachten, beoordelingsformulieren en aftekenlijsten. 
 
Voor alle leerlingen is een stageverzekering afgesloten. Aan de bedrijven die stageplaatsen aanbieden worden wet-
telijke richtlijnen gegeven voor het gebruik van machines en materialen. 
De stagetijd is normaliter van 8.30 tot 17.00 uur. In enkele gevallen zal een bedrijf van deze tijd afwijken, bijvoor-
beeld vanwege afwijkende openingstijden (winkels, horeca). Dit wordt ter plaatse met de betreffende leerling be-
sproken. 
 
Alle leerlingen en ouders kunnen voor specifieke vragen en hulp terecht op het stagespreek-uur. Aan het begin van 
het schooljaar zal op Yunet aangegeven worden op welke dag en welk tijdstip het stagespreekuur is gepland. 
 
Snuffelstage 
De tweedejaars leerlingen kunnen kiezen voor een “snuffelstage”, een lintstage in april. Het aantal dagen is afhan-
kelijk van het lesrooster en wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 
 
Stage het groene lyceum 
Op het groene lyceum verbinden we vakken met de praktijk, dus je leert door te denken en te doen. Je loopt veel 
stage en je doet onderzoek. Stage (bpv) heeft als doel voor de leerling om je te oriënteren op verschillende beroe-
pen en sectoren, om er zo achter te komen welk beroep of studie past bij je interesses en kwaliteiten. Daarnaast is 
het meedraaien in een bedrijf of organisatie een goede plek voor het ontwikkelen van vaardigheden, zoals plannen, 
afspraken maken en assertiviteit. Ook biedt de stage de mogelijkheid voor het opdoen van specifieke ervaringen of 
kennis die past bij de interesse van de leerling. Stagelopen in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden 
voor de leerling van het groene lyceum. Veel van bovenstaande informatie geldt ook voor de leerlingen van het 
groene lyceum.  
 

2.7 Overgangsnormen 

Leerlingen gaan in leerjaar 1 en 2 over als zij: 
 
1. Voldoen aan de exameneisen. De leerling voldoet met ten hoogste 2x 5,0 of 1x 4,0 voor de examenvakken 

(Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en nask) en ten minste 1x 7,0 bij de examenvakken ter compensatie; 
2. Voor de examenvakken gemiddeld minimaal 5,5 behaald hebben; 
3. Maximaal drie onvoldoendes behaald hebben over alle vakken 
4. Voor PPO minimaal een 5,5 behaald hebben. 

Leerlingen gaan in leerjaar 3 over als zij voldoen aan de slaag-zakregeling. 
Voldoet een leerling niet aan één van bovenstaande bepalingen dan wordt de leerling besproken in de rapportver-
gadering van het betreffende leerjaar. De centrale vraag is daarbij: Wat heeft een leerling nodig om de opleiding 
succesvol te kunnen afronden? 
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2.8 Leerlingenportaal Magister 

Magister 
Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen werkt met het administratiesysteem Magister. Hier vinden leerlingen 
en ouders onder 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 in-
loggen via Yunet (applicatie Magister) of via de app op hun smartphone.  
 
Zijn er vragen over Magister? Neem dan contact op met de mentor. Voor vragen m.b.t. toegang Magister (zoals 
over gebruikersnaam en wachtwoord) kan er contact worden opgenomen met Dhr. F. Weide, via f.weide@yu-
verta.nl  
 

2.9 Lessentabellen 

Klik hier om de lessentabellen te openen als pdf bestand 
 

2.10 Na het vmbo 

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 
als je een GL/TL-diploma hebt behaald plus extra algemeen vak naar de havo. Door die vervolgmogelijkheden 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. 
 
Na het groene lyceum 
Met het diploma van het groene lyceum gaan de meeste leerlingen naar het hbo. Uitstromen kan naar een breed 
scala aan hbo-opleidingen in verschillende sectoren. In de laatste jaren van het groene lyceum bereiden we samen 
met de leerling de overstap naar het hbo voor.  Uitstromen naar werk is ook mogelijk na het groene lyceum: leer-
lingen zijn in het bezit van een mbo niveau 4 diploma ‘adviseur duurzame leefomgeving’ wat toegang geeft tot de 
arbeidsmarkt. 
  

https://yuverta.sharepoint.com/:b:/s/vn/Eekd0Re-G71EgPFMuXrpfXABDqJpfyXlXnxDHk2sQrJ7LQ?e=yGIWQb
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3. Toetsen en examens 

3.1 Examens 

In het derde en vierde leerjaar krijg je verschillende soorten toetsen en examens. Jouw school bepaalt welke toets-
vormen in het schoolexamen passen van de leerweg die jij volgt. Je krijgt bij de meeste theorievakken een landelijk 
centraal examen. Dit is een schriftelijk en/of digitaal examen. De beroepsgerichte vakken in de BB, KB en GL sluit je 
af met een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE). De leerling mag het centraal examen gaan maken als 
het schoolexamen volledig is afgerond. 
 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat voor elk jaar welke examenonderdelen je moet doen. En 
ook wanneer je ze moet doen en welke stof je moet leren. Het is dus heel belangrijk om dit goed te lezen. Je kunt 
de PTA’s hiernaast downloaden. Let op dat je voor de juiste klas en leerweg kiest! 
 
Examenreglement 
In het examenreglement staan formeel vastgelegde regels en afspraken die gelden voor de examinering en diplo-
mering.  
Wil je nog meer informatie over het examen? Lees dan het Yuverta brede examenreglement.  
 

3.2 Toetsen 

Aanvraag herkansing toetsen in leerjaar 3 en 4 
Het aanvragen van een herkansing voor een toets van het schoolexamen (SE) vindt plaats via Magister. Via de men-
tor wordt elke keer aangegeven wanneer de inschrijving start en sluit. 
Na de deadline kan geen herkansing meer worden aangevraagd en kan de leerling dus geen herkansing 
maken. 
 

3.3 Diploma 

Diplomaregister 
Het kan gebeuren dat een leerling zijn diploma kwijtraakt. Dan kunt u in het diplomaregister (DUO.nl) zelf een uit-
treksel van de behaalde diploma’s downloaden. Dit uittreksel is een PDF document dat is voorzien van een certifi-
caat. 
Om in te loggen heeft u een DigiD met sms-controle nodig. Voor meer informatie kunt u bellen naar (050) 599 77 
78 of mailen naar diplomaregister@duo.nl. 
 

3.4 Slaag- en zakregeling 

Leerlingen gaan in leerjaar 3 over als zij voldoen aan de slaag-zakregeling. Voldoet een leerling niet aan één van 
bovenstaande bepalingen dan wordt de leerling besproken in de rapportvergadering van het betreffende leerjaar. 
De centrale vraag is daarbij: Wat heeft een leerling nodig om de opleiding succesvol te kunnen afronden? 
 

3.5 Examenresultaten 

Resultaten eindexamen 2021-2022  

  
Geslaagd  

 
Niet geslaagd  

 
Teruggetrokken  

Niet geslaagd School verlaten  

Vmbo basis  100%  0%  %  3%  

Vmbo kader  96%  4%  4%  4%  

Vmbo GT  96%  4%  0%  4%  

 

mailto:diplomaregister@duo.nl
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Uitstroom na eindexamen 2021-2022  

mbo BOL   mbo BBL   

Groen  28 %  Groen  %  

Techniek  15 %  Techniek  1 %  

Zorg en welzijn  41 %  Zorg en Welzijn  %  

Economie  2 %  Economie  1 %  

Overig  11 %  Overig  1 %  

 
In het schooljaar 2021-2022 heeft 88% van de GL-leerlingen onze school óók met een diploma theoretische leerweg 
verlaten.  

 
Begeleiding 
4.1 Sociale veiligheid 

Yuverta vindt het belangrijk dat alle leerlingen zich fijn voelen op school. De mentor heeft hier een belangrijke rol in 
en jij zelf en andere leerlingen natuurlijk ook. 
 
Vertrouwenspersonen 
Krijg je toch te maken met bijvoorbeeld pesten, geweld, discriminatie of seksueel ongewenst gedrag? Het is goed 
om daar met je mentor over te praten. De meeste dingen kan de mentor met je oplossen. Wil je liever met iemand 
anders in gesprek. Op school hebben we vertrouwenspersonen. Bij Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen 
zijn dat mevrouw Kruit en meneer Teunissen.  
 
Veiligheid 
Een school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Veiligheid en geborgenheid staat hoog in onze vaandel. Zo 
hebben we bijvoorbeeld een schoolveiligheidsplan waarin sociale en fysieke veiligheid beschreven staat. 
Yuverta heeft een centraal veiligheidsbeleid ontwikkeld. Elke school heeft een Schoolveiligheidsplan waarin zowel 
de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid staat beschreven. 
In dit schoolveiligheidsplan staan de visie, doelen, middelen en afspraken beschreven, die de school hanteert in-
zake veiligheid. Alle beleidsdocumenten over sociale veiligheid, klachtenregeling enzovoort staan op Yunet. 
 
Echter, met een veiligheidsplan heb je nog geen veiligheidsbeleid en zeker geen garantie voor een veilige school. 
Alle geledingen binnen de school spannen zich in om een klimaat te creëren waarin leerlingen en personeel zich 
veilig, prettig en gewaardeerd voelen. Sociale veiligheid gaat over de manier waarop je met elkaar omgaat en geldt 
voor iedereen die bij het onderwijs op de school betrokken is: leerlingen, medewerkers, management en ouders. 
 
Yuverta Nijmegen vindt het van zeer groot belang dat alle leerlingen zich veilig voelen op school, zowel tijdens de 
lessen als in de pauzes. Het welbevinden van de leerlingen wordt door mentoren, docenten, maar ook door onder-
steunend personeel bewaakt. Er wordt niet alleen curatief ingespeeld op problemen vanuit een oplossingsgerichte 
visie, maar ook preventief. 
 
Natuurlijk is hier ook een belangrijke rol weggelegd voor de leerling, zowel in het bewaren van de goede sfeer op 
de school als ook in het melden en bespreken van incidenten. Met verschillende projecten besteden wij aandacht 
aan onderwerpen zoals pesten en discriminatie. Onze school tolereert geen enkele vorm van pesten (waaronder 
cyberpesten) en treedt hiertegen op. Hierbij wordt de mentor, de leerjaarcoördinator en eventueel het manage-
ment betrokken. 
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4.2 Decaan en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) 

Decaan 
De decaan coördineert het keuzeproces voor een vervolgopleiding en is het aanspreekpunt in de samenwerking 
tussen leerling, ouders en docenten. Gestreefd wordt de leerlingen bewust te maken van hun interesses en 
(leer)mogelijkheden. Als ouders een gesprek over het vervolgonderwijs met de decaan wensen, dan kunnen zij tele-
fonisch of schriftelijk een afspraak maken. De decaan begeleidt de leerlingen in de keuzes die zij tijdens hun school-
loopbaan maken. Het gaat hier vooral om de keuzes die gemaakt moeten worden voor plaatsing in een leerweg, de 
keuze van de examenvakken en de vervolgopleiding (het middelbaar beroepsonderwijs). De decaan geeft tijdens 
een informatieavond voorlichting over het doorstromen naar mbo-opleidingen.  
 
Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling (LOB) 
In leerjaar 3 en 4 begeleiden zowel de mentor als de decaan de leerling bij de opbouw van het LOB-dossier. Dit dos-
sier helpt de leerling bij het maken van een doordachte keuze voor een vervolgopleiding. De leerling is in staat om 
aan zijn eigen loopbaanontwikkeling te werken. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en 
(loop)baan, door reflectie (terugkijken) op het eigen handelen en op ervaringen. Onze docenten, mentoren en de-
caan helpen de leerlingen daarbij met opdrachten zowel binnen en buiten de school.  
 
Loopbaandossier 
Elke leerling laat zijn eigen loopbaanontwikkeling zien met een loopbaandossier. Dit doet de leerling voor zichzelf 
en voor anderen. Het loopbaandossier is een onderdeel van het Profiel Groen. In een loopbaandossier staat welke 
activiteiten de leerling heeft gedaan, die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de loonbaancompetenties. 
In het loopbaandossier staan de doelen, de resultaten en de conclusies van de acties van de leerling. De leerling 
kijkt terug op zijn activiteiten met de vraag: “waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?” 
 

4.3 Persoonlijke begeleiding 

Mentor 
Alle klassen in de bovenbouw hebben een mentor. Hij is verantwoordelijk voor de algemene zorg voor de klas die 
aan hem is toevertrouwd. De mentor is de contactpersoon tussen de klas, de vakdocenten, de leer-jaarcoördinator 
en de ouders. Een belangrijke taak van elke mentor is om de klas te helpen om als groep op school goed te functio-
neren. Zorg voor elke individuele leerling is daarin een vast uitgangspunt. 
Taken van een mentor in dit verband zijn: 
•    Contacten leggen en waar nodig onderhouden met ouders; 
•    Toezien op het welbevinden van de leerlingen; 
•    Bij problemen contacten leggen met ouders, interne hulpverleners of vakdocenten; 
•    Bevorderen van een goede werksfeer in de klas; 
•    Organiseren van speciale activiteiten in overleg met collega’s. 
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen wie hun mentor is. 
 
Bouwcoördinator 
Er zijn twee bouwcoördinatoren: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw.  Deze coördinator biedt on-
dersteuning aan de mentoren bij de begeleiding van de leerlingen. 
Daarnaast organiseert en leidt de bouwcoördinator de groepsplanbesprekingen en heeft hij nauw contact met de 
schoolleider. Elke bouwcoördinator is 2,5 dag per week verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen. Met name 
in die situaties waarin de communicatie tussen docent en leerling op dat moment niet mogelijk is. 
 
Remedial teaching (RT) 
Remedial Teaching is bestemd voor leerlingen met een grote leerachterstand. Als de leerling vast dreigen te lopen 
op het gebied van de talen of wiskunde kunnen zij door de mentor aangemeld worden voor RT. De mentor krijgt 
informatie van de vakdocenten, ouders en leerling. De remedial teacher gaat in gesprek met de leerling en stelt een 
handelingsplan op dat na acht weken geëvalueerd wordt. De RT wordt dan voortgezet of afgerond. Ouders worden 
middels een brief geïnformeerd over de RT. 
 
Verzuimcoördinator 
De verzuimcoördinator onderhoudt contact met leerlingen en hun ouders/verzorgers bij (langdurig) verzuim en te 
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laat komen. Het doel hiervan is dat er afspraken gemaakt worden zodat de leerling zoveel mogelijk onderwijs volgt. 
De verzuimcoördinator gaat in gesprek met leerlingen, maakt afspraken en heeft nauw contact met de ondersteu-
ningscoördinator. 
De verzuimcoördinator maakt afspraken met bureau Leerplicht en de GGD-jeugdarts omtrent het terugdringen van 
het verzuim en te laat komen. 
 

4.4 Extra begeleiding 

Extra begeleiding 
Soms hebben leerlingen meer begeleiding nodig. Onze school biedt verschillende soorten begeleiding zelf of met 
hulp van andere instanties. 
 
Passend onderwijs en Extra ondersteuning 
Yuverta vmbo – het groene lyceum Nijmegen brengt samen met de leerling, ouders en andere betrokkenen, de on-
dersteuningsbehoefte van de leerling zo goed mogelijk in kaart. In goed overleg wordt bekeken welke ondersteu-
ning wenselijk en haalbaar is. Deze ondersteuning kan zowel binnen als buiten de klas plaatsvinden. De aanpak en 
evaluatie van de ondersteuning worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Magister. Als extra ondersteuning 
wenselijk is, wordt dit vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief plan (OPP).  
 
Plan B 
Met ingang van schooljaar 2022-2023 is er een nieuwe voorziening binnen onze school: Plan B. Plan B is voor leer-
lingen die vanwege internaliserende problematiek tijdelijk niet in staat zijn het reguliere programma te volgen in de 
reguliere klassensetting. Via een maatwerktraject proberen we de leerling binnen maximaal één schooljaar weer de 
aansluiting te laten krijgen met het reguliere schoolprogramma. Dit gebeurt onder begeleiding van het ondersteu-
ningsteam en de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker is voor de leerlingen in deze maatwerk-
klas de vaste begeleider en coach. Ook zal er, waar nodig, intensief samengewerkt worden met externe partijen 
zoals bijvoorbeeld jeugdhulpverlening en GGD. 
 
Ondersteuningscoördinator 
De ondersteuningscoördinator coördineert de leerlingenzorg en is verantwoordelijk voor het totale zorgbeleid van 
de school. Zij houdt zich tevens bezig met de intake van nieuwe leerlingen, ondersteunt bouwcoördinatoren, men-
toren, docenten en ouders van leerlingen die meer specifieke ondersteuning nodig hebben. Zij onderhoudt ook 
contacten met andere scholen en met het samenwerkingsverband. 
 
Orthopedagoog 
De orthopedagoog is er voor leerlingen die op school vanwege leer- en/of gedragsproblemen dreigen vast te lopen. 
De orthopedagoog voert gesprekken met alle betrokkenen, biedt begeleiding en behandeling, geeft advies, coacht 
docententeams, stemt af met externe partners en voert handelingsgerichte diagnostiek uit. Verder levert de ortho-
pedagoog een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de docenten en is zij betrokken bij beleidsontwikke-
ling rondom ondersteuning. 
 
Zorg intern team (ZIT) 
In het ZIT participeren ondersteuningscoördinator (voorzitter), schoolmaatschappelijk werker en orthopedagoog. 
Na overleg met de bouwcoördinator kan een mentor de leerling middels een aanmeldingsformulier bij de onder-
steuningscoördinator aanmelden. De ondersteuningscoördinator brengt de leerling in bij het ZIT en er wordt be-
paald hoe deze leerling optimaal ondersteund kan worden bij de specifieke problematiek. Er wordt bekeken of ba-
sisondersteuning vanuit de tweede lijn of extra ondersteuning vanuit de derde lijn wenselijk is. Meer informatie 
hierover is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op Yunet .  Vanuit het ZIT kan een leerling eventueel 
verwezen worden naar het ZAT of externe hulpverlening. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Een aantal dagen per week is er op school een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. 
De precieze tijden zijn bij de administratie bekend en worden ook op het publicatiebord in de hal vermeld. Als een 
leerling andere dan aan de school gerelateerde problemen heeft die het leren op school negatief beïnvloeden, dan 
kan hij een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werker. De leerling gaat samen met de 
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schoolmaatschappelijk werker op zoek naar een oplossing waarbij vertrouwelijkheid vanzelfsprekend is. Ook ou-
ders kunnen contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. 
 
Samenwerking externe ondersteuning 
Binnen het ondersteuningsteam kan geconstateerd worden dat de ondersteuning die een leerling nodig heeft niet 
zozeer in het onderwijs ligt maar daarbuiten. Daarom werken wij samen met Bindkracht10, de Jeugdcoaches vanuit 
de gemeente Nijmegen en met de buurtteams. Deze organisaties kunnen van betekenis zijn als er zorgen zijn 
rondom welbevinden en/of opvoeding. De ondersteuningscoördinator zal samen met deze instanties en ouders 
kijken naar passende ondersteuning. 
 

4.5 Jeugdgezondheidszorg (GGD) 

Schoolarts en sociaal verpleegkundige 
De ondersteuningscoördinator heeft frequent contact met de schoolarts en sociaal verpleegkundige. Zij zijn regel-
matig op school aanwezig voor de begeleiding van de gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit 
gebeurt door een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO), een gericht onderzoek of een controle onderzoek. Het 
PGO wordt bij alle leerlingen uit het eerste leerjaar uitgevoerd. Het bestaat uit een vragenlijst omtrent de gezond-
heid van de leerling en een onderzoek naar de ontwikkeling van de groei, de lichamelijke en geestelijke gesteldheid, 
het gezichtsvermogen en de houding van de leerling. Voor deze onderzoeken wordt uitgegaan van toestemming 
van ouders. Als ouders hier niet mee akkoord gaan, kunnen zij bezwaar aantekenen. Voor leerlingen uit de overige 
leerjaren kan er een gericht onderzoek plaatsvinden op verzoek van de leerling, ouders of de school. 
 
Ook bij verzuim wegens ziekte kunnen zowel de schoolarts als de sociaal verpleegkundige een adviserende of on-
dersteunende rol hebben. Uit de onderzoeken kunnen zaken naar voren komen waarvan het belangrijk is dat ze 
doorgesproken worden met de mentor, leerjaarcoördinator of teamleider. Dit gebeurt alleen na overleg met, en 
toestemming van de leerling. Zo nodig wordt contact opgenomen met de ouders of verzorgers. De momenten 
waarop de schoolarts en de sociaal-verpleegkundige op school aanwezig zijn, zijn bij de administratie bekend en 
worden ook op het publicatiebord vermeld. 
 
Schoolarts en/of sociaal verpleegkundige p/a GG&GD Nijmegen, 
Postbus 112 
6501 BC Nijmegen 
T (024) 329 71 11 
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4. Regels op school 

5.1 Internetprotocol 

We hebben op school een internetprotocol. Hierin staan de regels over internetgebruik en e-mail. Iedereen moet 
zich aan deze regels houden. 
 
Internetprotocol voor leerlingen tijdens onderwijsactiviteiten: 
 

• Het gebruik van de computers en laptops is alléén toegestaan voor serieuze informatievragen of opdrachten 
die de docent geeft. 

• Zonder toestemming van de docent wordt er geen gebruikgemaakt van social media tijdens de lessen. 

• Het printen van bestanden of documenten mag alleen met toestemming van de docent. 

• Het downloaden (of uploaden) van bestanden van internet is niet toegestaan; overleg dit eerst met de docent. 

• Het (proberen te) veranderen van instellingen en dergelijke is op alle computers verboden. 

• Het is niet toegestaan om internetsites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend 
of aanstootgevend materiaal bevatten of waarvoor betaald moet worden. 

• Het is niet toegestaan het e-mailsysteem te gebruiken voor het bestellen van producten, lid worden van dubi-
euze organisaties of voor het aanmelden voor toezending van e-zines e.d. 

• Het doorgeven van persoonlijke informatie via het internet of het versturen van foto’s is alleen toegestaan 
met toestemming van de docent. 

• Bij het gebruik van een zoekmachine mogen alleen ‘normale’ woorden (zoektermen) worden gebruikt. Woor-
den die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld zijn niet toegestaan. Bij twijfel overlegt de 
leerling met de docent. 

• Chatten is op school alleen toegestaan, als de docent daarvoor een opdracht geeft. 

• Als leerlingen in contact komen met sites en/of e-mailberichten waardoor ze zich niet prettig voelen, moeten 
ze hiervan direct melding maken bij de docent. 

• In alle situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de betrokken docent en/ of ICT’er. 
 

5.2 Gebruik beeldmateriaal 

5.3 Gedragsverwachtingen 

Er wordt gewerkt aan de hand van gedragsverwachtingen. Het uitgangspunt hiervoor is het model waar de gedrags-
verwachtingen aan gekoppeld zijn. De mentoren besteden in hun mentoruur aandacht aan deze gedragsverwach-
tingen en maken vervolgens concrete afspraken met hun klas. 
De gedragsverwachtingen zijn algemeen geformuleerd zodat ze in zowel klassen- en les- situaties als in algemene 
ruimtes toepasbaar zijn. ‘De ander’ staat zowel voor de leerling, als voor de medewerkers van school. 
 
Ik 

• Ik heb mijn schoolspullen op orde. 

• Ik zorg goed voor mezelf. 

• Ik ben op tijd in het lokaal. 
 
De ander en ik 

• Ik draag zorg voor de ander. 

• Ik ga voorzichtig om met andermans spullen. 

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is. 

• Ik ben (mede)verantwoordelijk voor een goede werksfeer in de klas. 
 
Dieren en planten 

• Ik heb respect voor alles wat leeft. 

• Ik voer de dieren als ik toestemming heb van een docent of medewerker. 
 
Ruimtes/materiaal 
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• Ik ga voorzichtig om met (andermans) spullen 

• Ik ruim mijn afval op en spreek anderen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. 
 
Daarnaast gelden de volgende afspraken: 

• Ik luister en handel naar de mening en aanwijzingen van de docent of medewerker. 

• Ik breng gevonden voorwerpen naar de conciërge. 

• Ik maak alleen tijdens de pauzes gebruik van het toilet. Tijdens de lessen kan dit alleen als de docent daar 
toestemming voor geeft. 

• Ik blijf onder schooltijd op het (school)terrein. Als ik op school blijf na de les, dan blijf ik in de kantine. Als 
bovenbouw leerling mag ik buiten het schoolterrein. 

• Ik gebruik mobiele telefoons en geluidsdragers alleen in de hal, buiten en in de kantine. Het geluid mag 
geen overlast geven. In de les maak ik er alleen na toestemming van de docent gebruik van. 

• Ik zet mijn fiets of bromfiets/scooter op slot en plaats deze in de daarvoor bestemde stalling. 

• Ik berg mijn jas, pet, regenkleding en dergelijke op in mijn kluisje, in mijn tas of bij de garderobe. 

• Waardevolle spullen berg ik in mijn kluisje op. (We adviseren om regenkleding, tassen en dergelijke aan de 
buitenkant te merken.) 

• Ik maak alleen foto’s en filmpjes met toestemming van de ander. 

• Ik gebruik alleen na schooltijd energiedrankjes. 

• Het management van de school heeft altijd het recht om mijn kluisje zonder mijn toestemming, te openen. 

• Na elke pauze heeft er, onder toezicht van de conciërge of een andere toezichthouder, een groep corvee-
beurt. 

• We zijn een rookvrije school. 

• Ik heb respect voor eigendommen en de omgeving van omwonenden. 
 
Tijdens de lessen: 

• Ik mag tijdens de les, als de docent dit toestaat, water drinken uit een doorzichtig flesje. 

• Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag ik zaalsportschoenen, een sportbroek en een sportshirt.  

• Ik draag veilige kleding tijdens de praktijklessen. 

• Ik gebruik internet uitsluitend voor serieuze informatievragen of opdrachten die de docent geeft. 

• Ik doe mijn telefoon in de telefoontas. 

• Ik print bestanden alleen met toestemming van de docent. 
 
Voor en na lestijd 
Voor of na lestijd kunnen leerlingen gebruikmaken van de studieplekken om eventuele huiswerkopdrachten 
te maken. Rust en stilte is daar een vereiste. De school sluit om 16.30 uur. 
 

5.4 Klachten 

Soms gebeurt er iets op school waarmee leerlingen of hun ouders het niet eens zijn. Belangrijk is dat altijd eerst 
geprobeerd wordt om de klacht op school op te lossen. Bespreek een probleem snel met de persoon om wie het 
gaat of met de mentor, de teamleider of de schoolleider. Heb je een klacht over ongewenst gedrag, dan kun je ook 
terecht bij de vertrouwenspersoon van de school. 
 
De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en biedt indien nodig kortdurende ondersteuning bij het oplossen van 
problemen en verwijst, indien nodig, door naar de externe vertrouwenspersoon. 
Lukt het niet om het probleem op te lossen op de eigen school, dan kan het voorgelegd worden aan het College van 
Bestuur van Yuverta. Blijkt hierna nog steeds geen oplossing te zijn gevonden, dan kan de klacht worden ingediend 
bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Deze commissie zal na behandeling van je klacht een advies 
geven aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur beslist wat ze met het advies doet en laat dat aan alle 
partijen weten. 
Voor de volledige procedure rondom klachten verwijzen wij je naar de Klachtenregeling interne belanghebben-
den van Yuverta. 
  
Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen 

https://yuverta.sharepoint.com/:b:/s/Algm-Yuverta-doc/EVNTju-ZLZJAiITMZ4508IwBz_s2XNUmYOELgn8hZRo77g?e=El2f6N
https://yuverta.sharepoint.com/:b:/s/Algm-Yuverta-doc/EVNTju-ZLZJAiITMZ4508IwBz_s2XNUmYOELgn8hZRo77g?e=El2f6N
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Mevr. I. Kruit 
Dhr. G. Teunissen 
 
Externe vertrouwenspersonen (klachtenregeling Yuverta) 
Mw. A. Kuijs 
T 06 13 04 61 27 
annemariekuijs@am2change.nl 
 
Dhr. drs. A.N.G.J. Koot 
M 06 53 81 81 40 
tom.kootha@gmail.com 
T (088) 435 42 00 (Yuverta 
  
Klachtroute voor examenklachten. 
De route voor klachten over het examen staat in het examenreglement beschreven.  
  
Melden van onveilige situaties op school 
De essentie van het veiligheidsbeleid voor en door Yuverta is: aantrekkelijk onderwijs in een veilig schoolklimaat. 
Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen onveilige situaties melden bij de mentor, leerjaarcoördinator, teamlei-
der of directeur. Bijv. seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie/racisme, ernstig wangedrag 
en/of strafbare feiten. 

 
Landelijke Klachtencommissie en klachtmeldingen 
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Stichting Onderwijsgeschillen is een landelijke organisatie die 
binnen de onderwijssector landelijke commissies in stand houdt voor de behandeling van geschillen, bezwaren, be-
roepen en klachten van het primair- tot het wetenschappelijk onderwijs.  
 
Op de indiening en behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie Onder-
wijs is het Reglement Klachtencommissie onderwijs van toepassing. Dit reglement is te vinden op de website van 
Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl)  Een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommis-
sie kan online via deze website. 

 
Klachtenmeldingen over machtsmisbruik (landelijk) 
Er zijn verschillende vormen van machtsmisbruik, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psy-
chisch of fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme. Als je 
op school geconfronteerd wordt met bovenstaande signalen, dan kun je contact opnemen met een van de vertrou-
wensinspecteurs. Het telefoon- nummer van het Meldpunt vertrouwensinspecteurs is 0900 - 111 31 11 (tijdens 
kantooruren en tegen lokaal tarief). 
 

5.5 Leerlingenstatuut 

In het leerlingenstatuut van Yuverta zijn diverse zaken opgenomen die over rechten en plichten van leerlingen 
gaan, zoals: 
 

• grondrechten van leerlingen 

• toelating 

• huiswerk, toetsing, bevordering 

• sancties, schorsing, verwijdering 

• dagelijkse gang van zaken 
De procedure schorsing/verwijdering is opgenomen in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage op 
de receptie van de school en is te downloaden van Yunet. In het leerlingenstatuut is ook de klachtenregeling opge-
nomen. 
 

https://yuverta.sharepoint.com/:b:/s/Algm-Yuverta-doc/EZxLdTpAv7VIsUBDBFwcdeEBzMDJMyUm-8RBGgdL2veODQ?e=2G9QQ3


 
 

| 5 september 2022 24/26  

Schoolgids vmbo – het groene lyceum Nijmegen 

5.6 Anti-pestprotocol 

Onze school ondersteunt het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten. Daarom hebben we een anti-pestproto-
col. In de week tegen het pesten besteden we hier extra aandacht aan. In het anti-pestprotocol staat wat we doen 
met  leerlingen die gepest worden, pesters en meelopers. 
Yuverta streeft ernaar om iedereen een sociaal, veilig schoolklimaat te bieden, waarin optimaal onderwijs mogelijk 
is. Daarbij ligt het accent op verbondenheid, een fijne samenwerking in de groep en het ontwikkelen van ieders 
kwaliteiten. 
 

5. Ziek en afwezig 

6.1 Ziek en afwezig 

Afwezigheid/ziekte: (024) 355 06 42 
Afwezigheid wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden moet door ouders voor 08.30 uur via Magister 
doorgegeven. Wanneer deze melding niet heeft plaatsgevonden, zal de afwezigheid van de leerling worden gezien 
als ongeoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim geldt de stelregel ‘Afwezige tijd wordt dubbel ingehaald en ge-
miste toetsen mogen niet worden ingehaald’. 
 
Ziek worden op school 
Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij zich bij de administratie. De leerling mag alleen na telefonisch over-
leg met ouders/verzorgers naar huis. 
 

6.2 Verlof vragen 

Verlof om lessen te mogen verzuimen van minder dan 1 dag dient tijdig en schriftelijk te worden aangevraagd bij de 
administratie. Afspraken voor tandarts, huisarts en dergelijke moeten in principe buiten de lestijden worden ge-
maakt. Verlof voor 1 dag of meer moet tijdig en schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd bij de directeur via 
het formulier Vrijstelling geregeld schoolbezoek, hier te vinden. Voor meerdaagse verlofaanvragen kan volgens de 
leerplichtwet slechts bij hoge uitzondering (gewichtige omstandigheden) toestemming verleend worden. 
Tijdens de PTA-periode wordt er geen verlof gegeven voor afspraken die ook op een ander moment kunnen 
plaats vinden. 
 
Aanvraag verlofpasje 
Voor leerlingen die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer kunnen ouders schriftelijk bij de 
teamleider een verlofpas aanvragen. In het algemeen komen die leerlingen hiervoor in aanmerking die vóór 
07.25 uur gebruik moeten maken van het openbaar vervoer om tijdig op school aanwezig te zijn. Bij hoge 
uitzondering kan ook een verlofpas gegeven worden om voortijdig de school te verlaten tijdens het ne-
gende lesuur. 
 

6.3 Te laat 

Leerlingen zorgen ervoor dat ze tijdig voor aanvang van de lessen aanwezig zijn. Als ze te laat op school komen, 
melden de leerlingen zich bij administratie. Bij ongeoorloofd te laat komen meldt de leerling zich de volgende 
schooldag een half uur voor lesaanvang. Als een leerling herhaaldelijk te laat komt, kunnen er maatregelen volgen. 
10 keer te laat komen in een schooljaar wordt gemeld bij leerplicht. 
 

6.4 Uit de les gestuurd 

Wanneer de leerling de les verstoort, kan de leerling op de gang gezet worden of strafwerk krijgen. 
Als de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont dan kan de leerling eruit gestuurd worden voor een rode 
kaart. Het doel van de rode kaart is het uitstellen van een actie of reactie van de docent en leerling, zodat beiden 
even een rustmoment en bedenktijd hebben, zodat zij later het gesprek weer kunnen aangaan. 
 
Op de rode kaart noteren de leerling en de docent beiden hun verhaal. Na de les maken de docent en leerling een 
afspraak om het voorval te bespreken. De docent bepaalt de sanctie. De leerling maakt een opdracht zoals 

https://yuverta.sharepoint.com/:b:/s/vn/EZabjrorUqFEgkddJ_40fWcB8vXPG4moS4eqkgwWtKZgpA?e=3pgaXC
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afgesproken binnen de vakgroep. De docent belt naar ouders om hen te informeren over het voorval. Tevens wordt 
een notitie in Magister gemaakt. 
 
Bij ongewenst gedrag tijdens of buiten de lessen kan besloten worden dat de leerling één of meerdere dagen een 
vierkant rooster krijgt. Op die dag is de leerling van 8.30 uur tot 16.15 uur op school. De leerling gaat naar de les-
sen. De uren waarop er geen les is en tijdens de pauzes zit de leerling in de stilteruimte. De leerling meldt zich om 
8.30 uur bij de bouwcoördinator en levert zijn/haar telefoon in voor deze dag. 
 
Schorsing 
Schorsing en eventuele verwijdering zijn maatregelen die door de schoolleider namens het schoolbestuur kunnen 
worden opgelegd. 
 

6.5 Begeleiding bij verzuim 

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot 
het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, is een kind leerplichtig. Daarna zijn ze kwalificatie-
plichtig. Dat betekent dat ze tot hun 18e verjaardag naar school moeten, of totdat ze een startkwalificatie hebben 
behaald. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, of mbo niveau 2,3 of 4. 
 
Leerplichtambtenaar en verzuim 
Als een leerling regelmatig te laat komt, wordt hij hierover op school aangesproken. Ouders worden hiervan even-
eens op de hoogte gesteld. Wanneer leerlingen vaker te laat komen, spijbelen of het vermoeden bestaat van onge-
oorloofd verzuim, wordt de leerling opgeroepen voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school. Bij her-
haald of veelvuldig verzuim zal er een melding bij het digitaal verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 
gedaan worden. De leerplichtambtenaar zoekt daarna contact met de leerling en ouders om dit verzuim te bespre-
ken. De insteek van alle partijen is hier de zorg om en voor de leerling, omdat spijbelgedrag vaak een signaal is voor 
onderliggende problemen. 
 
De leerplichtambtenaar voert met regelmaat binnen de school interne controles uit. Wanneer ongeoorloofd ver-
zuim blijft doorgaan, kan de leerplichtambtenaar hiervan proces-verbaal opmaken of een HALT-straf opleggen. 
 
Verzuim 
Er zijn verschillende vormen van verzuim: 
 
Geoorloofd verzuim 
Het kan voorkomen dat een kind niet naar school kan gaan. Bijvoorbeeld omdat het ziek is of plotseling naar de 
dokter of tandarts moet. Ouders moeten dat aan de school laten weten voordat de les begint. Ze moeten ook door-
geven waar het kind op dat moment verblijft. 
 
Ongeoorloofd verzuim 
Blijft een kind zonder goede reden of zonder toestemming van school weg, dan is er sprake van ongeoorloofd ver-
zuim. De school is verplicht dat te melden aan het verzuimloket van DUO. Die onderzoekt dan de reden van het ver-
zuim. De leerplichtambtenaar heeft een gesprek met de ouders, en wanneer het kind 12 jaar of ouder is, ook met 
het kind. In het uiterste geval kan de leerplichtambtenaar tegen de ouders en/of tegen het kind (vanaf 12 jaar) pro-
ces-verbaal opmaken. 
 
Luxeverzuim 
Als kinderen buiten de schoolvakanties met hun ouder(s) op vakantie gaan, heet dat luxeverzuim. De afdeling Leer-
plicht van de gemeente Nijmegen heeft met alle scholen in Nijmegen afgesproken dat dat niet mag. Rond de 
schoolvakanties controleren de leerplichtambtenaren daarom extra of kinderen op school zijn. Ouders kunnen een 
boete krijgen als er sprake is van luxeverzuim. In uitzonderlijke gevallen kan vakantieverlof worden verleend. 
 
 
 
 
 



 
 

| 5 september 2022 26/26  

Schoolgids vmbo – het groene lyceum Nijmegen 

 

 




