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AANMELDINGSPROCEDURE / TOELATINGSCRITERIA SCHOOLJAAR 2023-2024 
Yuverta Madestein is een kleinschalige en gezellige school met ongeveer 400 leerlingen.  
De school ligt in de prachtige groene omgeving van recreatiegebied Madestein. Onze docenten kennen 
de leerlingen en de leerlingen kennen de docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.  
Yuverta Madestein biedt een veilige basis voor de leerlingen, van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen tot 
wie ze zijn. 
 
Interesse in onze school? Neemt u dan de aanmeldingsprocedure en onze toelatingscriteria goed door.  
 
TIJDPAD AANMELDEN 

• Maandag 13 februari t/m vrijdag 24 februari 2023, 17.00 uur 
1e aanmeldingsperiode VMBO (met / zonder LWOO) 

• Woensdag 5 april / donderdag 6 april 2023  
Toelatingsbesluit 1e aanmeldingsperiode: op woensdag 5 april is het toelatingsbesluit vanaf  
15.00 uur zichtbaar in POVO OT. Ouders ontvangen uiterlijk donderdag 6 april 2023 schriftelijk  
bericht over het definitieve toelatingsbesluit van de 1e aanmeldingsperiode. 

• Dinsdag 11 april t/m vrijdag 14 april 2023  
2e aanmeldingsperiode VMBO (met / zonder LWOO) 

• Donderdag 20 april / vrijdag 21 april 2023 
Toelatingsbesluit 2e aanmeldingsperiode: op donderdag 20 april is het toelatingsbesluit vanaf  
15.00 uur zichtbaar in POVO OT. Ouders ontvangen uiterlijk vrijdag 21 april 2023 schriftelijk  
bericht over het definitieve toelatingsbesluit van de 2e aanmeldingsperiode. 

• Dinsdag 9 mei 2023 
Start aanmelding restperiode  

 
SCHOOLADVIES 
Het schooladvies is belangrijk! Leerlingen kunnen, met of zonder LWOO, bij ons terecht met het advies: 

• theoretische leerweg 

• gemengde leerweg / theoretische leerweg 

• kaderberoepsgerichte leerweg 

• basisberoepsgerichte leerweg 
 
PLAATSINGSCAPACITEIT 
Voor schooljaar 2022-2023 is de capaciteit te plaatsen leerlingen als volgt: 
 

• 100 plaatsen VMBO BL t/m TL, met of zonder LWOO 
Bij over-aanmelding zullen wij tot loting over moeten gaan. 

 
De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2023-2024, moet door ouders worden  
gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop 
van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden 
afgeweken van deze indeling. 

PROCEDURE AANMELDING 
Aanmelden kan op twee manieren: 
1. Ouders kunnen hun kind digitaal aanmelden via de ouderrol in POVO-OT, nadat zij via de basisschool 

een uitnodiging hebben ontvangen voor digitaal aanmelden.  
2. Ouders kunnen het BOVO-aanmeldformulier met het basisschooladvies én voorkeurslijst bij ons 

aanleveren. Dit kan per email óf door het papieren aanmeldformulier op school in te leveren volgens 
afspraak. Deze afspraak kunt u maken via de schoolreceptie door te bellen met 070-4400625.  
U kunt voor de aanmelding bij ons terecht van maandag 13 februari t/m vrijdag 24 februari.  
 
Als uw kind op een school zit buiten Den Haag waarbij het BOVO-aanmeldformulier niét wordt  
afgegeven, dan kunt u aanmelden met het door de basisschool afgegeven adviesformulier.  
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Naast dit BOVO-aanmeldformulier ontvangen wij z.s.m. ons eigen Yuverta-aanmeldformulier, te 
downloaden via onze website. Dit Yuverta-aanmeldformulier is uitsluitend voor onze administratie 
bestemd. Het BOVO-aanmeldformulier hebben wij nodig voor de aanmelding!    
 
Op woensdag 15 februari 2023 organiseren wij van 13.00 tot 16.00 uur een inloopdag voor aanmelden. 
Daarnaast is de schoolleiding aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. 
 
VOORRANG BIJ TOELATING 
Voorrang in de toelatingsprocedure wordt gegeven aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of een  
(half-, stief-)zus bij ons op school. 

CRITERIA VOOR AANVRAAG LWOO 

• leerachterstand 25% - 50% 

• leerachterstand minimaal op 2 leergebieden, waarvan één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen 

• IQ onder de 90 en bij IQ boven de 90 alleen met aantoonbare sociaal emotionele problematiek. 
 
De basisschool is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van dossiergegevens volgens de criteria 
BOVO; een dossier dient kloppend en volledig te zijn om in behandeling genomen te kunnen worden. 
 
LEERLINGEN MET EEN BEPERKING 
Yuverta vmbo Den Haag-Madestein is voorstander van inclusief onderwijs. Om zowel leerlingen met als 
zonder beperking volledig tot hun recht te laten komen, wordt er bij de aannameprocedure een  
afweging gemaakt of onze vestiging voldoende ondersteuning kan bieden op grond van 
ondersteuningsbehoefte en klassamenstelling.  
 
DETERMINATIE 
Gedurende de eerste drie leerjaren worden de leerlingen voortdurend gemonitord d.m.v. toetsen van het 
Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Na twee jaar basisvorming wordt aan de hand van rapportcijfers,  
resultaten van de tussentijdse toetsen en toetsen van het Cito Volgsysteem bekeken welke leerweg  
voor de leerling het meest van toepassing is. Met andere woorden, na twee jaar wordt besloten of uw 
kind examen doet op BB, KB of GL/TL niveau. De determinatie wordt door ons altijd in overleg met 
ouders/verzorgers en leerling bepaald. 
 
AANMELDING PAARDENKLAS, KOOKKLAS, TECHNOLOGIEKLAS, PROJECTKLAS 
Brugklasleerlingen kunnen zich bij ons aanmelden voor de themaklassen kookklas, paardenklas, 
technologieklas en projectklas. Deze lessen komen gedeeltelijk bovenop het reguliere lesprogramma. 
Voor de kookklas en de paardenklas vragen we een extra financiële bijdrage van de ouders.  
 
Aanmelding voor de themaklassen kan via het Yuverta-aanmeldformulier 2023-2024 door de juiste 
themaklas aan te kruisen. Vervolgens vragen wij de leerlingen om een motivatie te schrijven.  
Bij over-aanmelding van de themaklas zal motivatie meegenomen worden voor de definitieve plaatsing. 
We kunnen maximaal 16 tot 22 leerlingen in een themaklas plaatsen. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen formeren we dubbele klassen. Indien nodig zal een wachtlijst worden gehanteerd.  
 
TOELATINGSCOMMISSIE 
Als uw kind wordt toegelaten op Yuverta Madestein ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.  
 
De toelatingscommissie bestaat uit: 
De heer P.J. van Gestel, schoolleider  
De heer N.O. van Steensel, schoolleider 
Mevrouw J.B. Stern, coördinator passend onderwijs 

 

 
 


