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Voorwoord
 
Leren doe je het beste wanneer je bezig bent met dingen die je leuk vindt. Om die
reden leer je bij Yuverta vmbo Aalsmeer met je hoofd én met je handen. Bij ons op
school ontwikkel je jouw talenten en krijg je de mogelijkheid om keuzes te maken die
voor jouw toekomst belangrijk zijn. Je mentor speelt hierin een belangrijke rol, dus je
hoeft het niet alleen te doen. 
We zijn een duurzame school, die een fijne leeromgeving biedt met persoonlijke
begeleiding. Als leerling op onze school word je gezien, gehoord én gewaardeerd.
 
Yuverta vmbo Aalsmeer kent veel mogelijkheden. We bieden basisberoepsgerichte
leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengde leerweg (gl). Bovendien
bieden we de mogelijkheid theorotische leerweg (tl) diploma te halen. Daarnaast
hebben wij in de onderbouw de keuze uit verschillende themaklassen: Paard, Tec en
Kook.
 
Onze school is een échte Groen-school. Zo krijg je onder andere vakken als dier,
bloem en plant. 
In deze folder kun je hier alles over lezen. Kortom, wij zijn er klaar voor, jij ook?
 
Met vriendelijke groet,
Marieke Jonker
Schoolleider Yuverta vmbo Aalsmeer

 
 
 



Het onderwijs
 
Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit?
Op Yuverta vmbo Aalsmeer leer je met hoofd én handen. Dit is te zien in onze
lessentabel waarin zowel theorie- als praktijkvakken staan. Je zult dit bovendien
merken tijdens de lessen. Bij ons leer je van en mét elkaar, uit boeken en met behulp
van een iPad. Buiten school wordt al veel gewerkt met laptops en tablets, daarom
vinden wij het belangrijk dat jij daar goed mee om leert gaan. Er wordt gebruik
gemaakt van apps en games die speciaal voor het onderwijs gemaakt zijn. Zo wordt
leren nog leuker. Wij gaan mee met vernieuwingen, zodat we je zo goed mogelijk
voorbereiden op de toekomst. Ook zetten wij de iPad in voor differentiatie van de
lesstof. Als het gemakkelijk gaat werk je vooruit, of op een hoger niveau. Als je het
moeilijk vindt krijg je extra hulp en herhaling. 
 
iPad 
Yuverta kiest voor de iPad. Deze is stevig en gaat lang mee. Hij weegt niet veel en is
gemakkelijk mee te nemen naar school en weer naar huis. Yuverta heeft er goede
ervaringen mee opgedaan. De iPad wordt door de leerling zelf aangeschaft. Yuverta
draagt hier gedeeltelijk aan bij.



Beroepsgericht programma
 
Yuverta vmbo Aalsmeer is een school in de groene sector. Dit betekent dat leerlingen
vier jaar lang praktijkvakken volgen in het "groene domein". Deze praktijkvakken zijn
tevens examenvakken.
 
Onderbouw
In klas 1 en 2 maken de leerlingen kennis met de verschillende onderdelen van het
profiel Groen: Bloem, Food, Dier, Plant en Groen. De leerlingen volgen deze vakken in
een vaste praktijkgroep. Iedere 12 weken wisselt het vak, dit wordt de vaste
carrousel genoemd.
Naast de vaste carrousel maken de leerlingen een keuze bij aanmelding. Zo kunnen de
leerlingen kiezen voor één van de themaklassen (kook-, paard-, tecklas) of de
carrousel oriëntatie.
 
Bovenbouw
In leerjaar 3 en 4 bestaat het beroepsgerichte programma ook uit een verplicht
gedeelte en een keuzegedeelte. Het verplichte gedeelte wordt profiel genoemd, de
leerlingen volgen in leerjaar 3 en 4, vier verschillende profielen en sluiten deze
onderdelen af met het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen. 
Het keuzegedeelte omvat vier keuzedelen, deze worden ieder met een schoolexamen
afgesloten in leerjaar 3 én 4.
 
Leerlingen die de gemengde leerweg volgen krijgen te maken met een nieuw
eindexamenprogramma. Hoe dat eruitziet? Leerlingen krijgen échte opdrachten uit
de praktijk waar ze mee aan de slag gaan. Ze kunnen zelf kiezen binnen de
verschillende domeinen aan welke opdrachten ze gaan werken.
 
In de bovenbouw bieden we daarnaast ook een leer/werk-traject (LWT) aan.
Leerlingen uit de basisberoepgerichte leerweg kunnen dan praktijk en theorie écht
koppelen door o.a. twee dagen in de week stage te lopen.
 
 





Themaklassen op de Groenstrook
 
In de onderbouw kan er een keuze gemaakt worden uit 3 verschillende themaklassen;
Tec, Kook of Paard. Indien een leerling geen themaklas wil volgen kiest hij de carrousel
oriëntatie. Wij hanteren een maximaal aantal leerlingen per themaklas. Het kan dus
voorkomen dat we moeten loten en je helaas niet in de themaklas van je keuze terecht
komt.
Voor de themaklassen wordt, naast de normale schoolkosten, een extra bijdrage
gevraagd.
 
De kookklas
In de kookklas leer je waar de ingrediënten voor een heerlijk gerecht vandaan komen
en hoe ze groeien. Ook leer je waarom het belangrijk is om goed en gezond te eten.
Het allerleukste is natuurlijk om lekkere dingen te maken, waar je je vingers bij aflikt.
 
De tecklas
In de tecklas maak je verschillende werkstukken, van windgong tot robot. Je leert hoe
apparaten werken en werkt met verschillende materialen. Daarnaast leer je
oplossingen bedenken, ideeën uitwerken en samenwerken. Ook is er aandacht voor
thema's als klimaat en duurzaamheid in relatie tot techniek. 
 
De paardenklas
De praktijklessen krijg je op een manege in de buurt. Met rijlessen van een deskundig
instructeur. Je leert omgaan met paarden en je leert veel over de verzorging en
voeding. Natuurlijk voer je alle voorkomende werkzaamheden uit die alles met paarden
te maken hebben, zoals poetsen en longeren.
 
De carroussel oriëntatie
In de carrousel oriëntatie kun je iedere periode een ander onderwerp kiezen. Zoals
bijvoorbeeld sport & recreatie, kunstvakken of verdieping in groen. Door zelf te leren
kiezen en kijken waar je talent ligt willen wij je een goed beeld geven van wat er
allemaal mogelijk is na onze school. Samenwerken staat centraal.





Begeleiding op Yuverta vmbo Aalsmeer
 
Studievoortgang en begeleiding
Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je ontwikkeling en resultaten.
Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met je mentor. Voor alle
vakken krijg je toetsen en (praktijk)opdrachten. Aan het begin van het schooljaar stel
jij, samen met je mentor, doelen op waaraan je wilt werken. Deze doelen evalueer je en
pas je eventueel aan gedurende het schooljaar.
 
Magister
Van Yuverta krijgen jij en je ouders een eigen account voor Magister. Je krijgt via dit
account toegang tot het computernetwerk van Yuverta en alle software die
gebruikt wordt binnen ons onderwijs. Je ouders krijgen ook toegang tot
schoolspecifieke informatie en kunnen jouw agenda, resultaten en aanwezigheid
inzien.
 
Mentor
Elke klas heeft zijn eigen mentor(en). Hij/zij houdt samen met jou in de gaten of je
studie goed verloopt. Je hebt elke week één of meerdere mentoruren waar je met je
mentor(en) je vragen of problemen kunt bespreken. De mentor is het eerste
aanspreekpunt voor je ouders/verzorgers. In de mentorlessen wordt ook aandacht
besteed aan studievaardigheden en leren leren.
 
OLM-gesprek
Tijdens de mentorlessen werk je onder andere aan de presentatie van je ontwikkeling.
Jij presenteert jouw doelen, ambities en resultaten aan je ouders en mentor. In dit
gesprek kunnen jij en je ouders je mentor om feedback vragen om zo eventuele
vervolgstappen te kunnen zetten en hierdoor het leren succesvol voort te zetten.
Dit alles uiteraard met de steun van je mentor, ouders en vakdocenten. De regie ligt
echter zoveel mogelijk bij jezelf. Door deze opzet komt de verantwoordelijkheid voor
het leren meer bij jouzelf te liggen.
 
Rapport
Aan het einde van het schooljaar wordt er een rapport mee naar huis gegeven. In het
schooljaar zelf zullen de resultaten besproken worden in de OLM gesprekken. De
cijfers laten zien hoe je de afgelopen periode gepresteerd hebt. Samen met
docenten kijken we óók of je alle afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo
moet je alle opdrachten en verslagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen hebben
ingehaald. Soms moet je daar thuis óf op school, na schooltijd nog voor aan het werk.
 
 



Thuis in de toekomst

Onderwijsondersteuning
Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. In ons
schoolondersteuningsplan (SOP) kun je precies nalezen hoe deze ondersteuning bij
ons op school is geregeld. Om te bepalen of wij de ondersteuning die jij nodig hebt
kunnen bieden, kijken we onder andere naar het onderwijskundigrapport dat
meekomt vanuit de basisschool. Als je in aanmerking komt voor extra ondersteuning
overleggen wij met het samenwerkingsverband uit de regio of wij deze zorg kunnen
bieden. In overleg met je ouders stellen wij vast welke extra ondersteuning nodig is.
Dit wordt samen met de ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen in een
ontwikkelingsperspectief (OPP).
 
Coördinator Onderwijs Ondersteuning
De coördinator onderwijs ondersteuning (COO) is de spil van alles wat met de zorg te
maken heeft op school. Hij onderhoudt contacten met ouders, leerlingbegeleiders en
externe hulpverleners. Hierbij kunt u denken aan ambulant begeleiders,
leerplichambtenaar, schoolarts en onderwijshulpverleners. Daarnaast is hij voorzitter
van het ondersteuningsteam.
 
Ondersteuningsteam
Wanneer een leerling meer begeleiding nodig heeft dan de mentor kan bieden,
bespreekt het ondersteuningsteam welke hulp meer geboden kan worden. Dit team
bestaat o.a. uit de coördinator onderwijs ondersteuning, leerlingbegeleiders en
eventueel externe hulpverleners. 
 
Trajectvoorziening
De trajectvoorziening is een binnenschoolse voorziening die als doel heeft leerlingen
zoveel mogelijk deel te laten nemen aan reguliere lessen en toch de ondersteuning te
geven die ze nodig hebben. Verder ondersteunt deze voorziening de docent om in de
klas om te gaan met verschillende leerlingen. Ouders worden betrokken bij de
ontwikkelingen van hun kind vanuit één centrale plek op school. Zo wordt passende
ondersteuning geboden aan leerling, docent en school.
 
 
 
 



Dyslexie/ dyscalculie
Wij bieden gerichte hulp in de vorm van bijvoorbeeld extra tijd, een groter lettertype
of gesproken teksten met behulp van Kurzweil. 
 
Steunlessen
Voor diverse vakken kun je steunles volgen. De vakdocent kijkt samen met je mentor
of je in aanmerking komt voor deze steunlessen. In een steunles krijg je extra uitleg en
(oefen)stof met als doel het vereiste niveau van een vak te halen.
 
Faalangst
De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan de overstap naar de
middelbare school. Blijf je het zo spannend vinden dat je bijvoorbeeld niet kan slapen
van een presentatie? Misschien heb je dan last van faalangst. Helemaal niet erg, wij
hebben een extra training die je daarbij helpt.
 
Sociale vaardigheden training
Wie bieden de zogenoemde Rots en Water training aan voor leerlingen die extra hulp
nodig hebben op het gebied van groepsdynamiek. Dit is een combinatie van theorie en
praktijk. Juist bij deze training bewegen de leerlingen veel.
 



Algemene informatie
 
Aanmeldingsprocedure
Onze school houdt zich aan de afspraken van de kernprocedure Amstelland. De
afgelopen jaren hebben wij niet hoeven loten. Alle leerlingen worden besproken in een
"warme overdracht" met de basisschool voordat we tot plaatsing over gaan. Alle
aangenomen leerlingen worden uitgenodigd voor de kennismakingsdag voorafgaand
aan het eerste leerjaar.
 
Lokale ouderraad
Yuverta vmbo Aalsmeer vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken
zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een lokale ouderraad.
 
Kosten 1e leerjaar
De school betaalt de kosten voor de schoolboeken. De ouder schaft een iPad aan, dit
kan via school. Yuverta vmbo Aalsmeer draagt hieraan bij. De kosten voor ouders
voor een iPad liggen rond de 300 euro. Door middel van een vrijwillige ouderbijdrage
kunnen leerlingen deelnemen aan o.a. excursies, schoolfeesten en de introductieweek.
Dit jaar was de ouderbijdrage 150 euro. Voor de themaklassen komt daar een extra
(verplicht) bedrag bij.



 
 
 
  
 
 
 
 
 

Wat doe je buiten de lessen om?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerjaar 1                                                    
Introductieweek respect
Schoolreis naar de Efteling of Walibi
Sportdag
Schoolfeest
Excursies                                    
                                                                         
  
Leerjaar 2
Choice & on stage
Maatschappelijke stage
Schoolreis naar de Efteling of Walibi
Sportdag
Schoolfeest
Excursies
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerjaar 3                                                 
Stage                            
Sportdag
Schoolreis                                    
Schoolfeest
Excursies                                                         
  
 
Leerjaar 4
Kerstgala
Trip naar het buitenland
Sportoriëntatie
Excursies
Diplomering  



yuverta.nl

Tenslotte
 
Lessen
Iedere les duurt 50 minuten. Het eerste
uur start om 8.30 uur. Het laatste uur
eindigt om 16.05.
 
Aantal leerlingen
De school telt rond de 550 leerlingen
 
Belangrijke namen
schoolleiding:
Mevr. M. Jonker, MA
leerlingcoördinatoren:
Dhr. R. de Vries
Mevr. M. Swart
onderwijsondersteuning:
dhr. E.A.Huijts
 
 

Belangrijke data
 
Open dag
woensdag 2 februari 2022
 
Lesjesmiddagen
woensdag 19 januari 2022 
woensdag 26 janauri 2022 
woensdag 16 februari 2022
 
Inschrijven
7 t/m 11 maart 2022
 
Kennismakingsdag
8 juni 2022
 
Eerste schooldag
29 augustus 2022

Yuverta vmbo Aalsmeer
Jac. P. Thijsselaan 18
1431 KE Aalsmeer
(0297)384949
vmbo.aalsmeer@yuverta.nl
yuverta.nl
Volg ons ook op facebook en instagram
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