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BASIS &
KADER

WIJ ZIJN VMBO

Goede
begeleiding

Theorie- en
praktijklessen

Mooie groei
mogelijkheden

EEN PRACHTIGE VOLGENDE STAP
En dat is het. Je zit nu in groep 8 en je mag straks een volgende
stap zetten in je opleiding. Op het vmbo is heel veel mogelijk.
Natuurlijk krijg je vakken zoals Nederlands, Engels,
wiskunde en geschiedenis. Daarnaast is er veel ruimte
voor de praktijkvakken. Zowel op vmbo basis, als op
vmbo kader. Hierdoor word je goed voorbereid op
de volgende stap in je carrière.

2 - INLEIDING

Deze brochure geeft je alvast een beeld van de drie
scholen in de Leidse regio die vmbo basis en kader
aanbieden. Stuk voor stuk fijne scholen waar je een
hele leuke schooltijd gaat hebben. Scholen waar je
heel erg goed begeleid wordt door een persoonlijke
coach. Daarnaast zijn de klassen een stukje kleiner
dan je gewend bent, waardoor je meer persoonlijke
aandacht krijgt.

‘Ik vind de kleinere
klassen heel fijn.
Daardoor kan je sneller
iets vragen. Ik voel me
prettig op school en het
gaat heel goed.’
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ALLE FEITEN
OP EEN RIJTJE
BASIS EN KADER

HEEL VEEL MOGELIJKHEDEN

Op onze scholen kun je terecht voor de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoeps
gerichte leerweg. Op vmbo kader is de lesstof wat
moeilijker dan op vmbo basis.

Je kan bij ons alle kanten op! We bieden
verschillende niveaus, meerdere profielen en veel
groeimogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld, na het
behalen van je diploma, een niveau hoger in het
voortgezet onderwijs. Soms kan dit zelfs al tijdens
je opleiding! Daarnaast kan je, na het behalen van
je diploma, natuurlijk instromen op het mbo.

In de onderbouw verken je waar je interesses liggen.
Zo kan je een goede profielkeuze maken wanneer je
naar de bovenbouw gaat. In de bovenbouw bestaat
je programma voor ongeveer de helft uit beroepsgericht onderwijs.
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Mogelijkheden zat om te groeien! En daar gaan wij
je heel goed bij begeleiden.

ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS (AVO)

KOM JE
BIJ ONZE
OPEN
DAGEN
KIJKEN?

In de onderbouw volg je op iedere vmbo school
naast praktijkvakken ook de gewone schoolvakken.
De vakken zijn bijvoorbeeld:
• Nederlands
• Engels
• wiskunde
• natuurkunde
• aardrijkskunde
• sport
• Duits
• studielessen
In de bovenbouw kies je een profiel. Dit profiel is
een vakkenpakket met de helft praktijklessen en
de helft theorielessen.
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YUVERTA
Op onze school leer je over dieren, klimaat, water,
natuur en techniek. Je moet het zelf doen, maar
wij begeleiden je. Je leert en ontdekt wie je bent,

resultaat te behalen. Daarom
begeleiden we je met persoonlijke
aandacht en krijg je verschillende
vakken.

maatschappij. Maar ook de vakken
lichamelijke opvoeding en beeldende
vorming. Wij zijn een groene
school. In de bovenbouw bieden wij
namelijk het profiel ‘Groen’ aan. In de
praktijklessen leer je dus alles over
dieren, natuur, voeding en techniek.
Dat doe je niet alleen met theorie,
maar vooral door te doen!

Onderwijsaanbod

iPad in de klas

Bij Yuverta volg je theorievakken
zoals Nederlands, Engels, wiskunde,
mens & natuur en mens &

Leren met de iPad is niet alleen
leuker, maar ook beter. Want dat
betekent leren in je eigen tempo. Dit

wat je leuk vindt, waar je goed in bent en hoe je iets
bij kunt dragen aan de wereld om je heen.
Yuverta vmbo Oegstgeest is een
gezellige en kleinschalige school.
We bieden de vmbo niveaus ‘basis’,
‘kader’ en ‘gemengde leerweg’ aan.
Je leert snel je klasgenoten en
leerkrachten kennen. Bij Yuverta
willen we graag dat je doet waar je
goed in bent en wat je leuk vindt.
Samen proberen we het beste
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‘Wil jij werken aan
jouw toekomst?
Dan voel je je thuis
bij Yuverta vmbo
Oegstgeest!’

Veilige en prettige school met veel
persoonlijke aandacht voor leerlingen
Praktisch leren doe je in én buiten
de school
Je volgt modern onderwijs:
je leert groen denken en doen
doen we op een interactieve manier. Je leert
creatief naar oplossingen te zoeken en hoe je
goed en verantwoord omgaat met de digitale
wereld. We zien ook hoe jij het beste leert. Zo
kunnen we je beter helpen.

Coaching
Iedere leerling heeft een eigen coach. Met de
coach ontdek je hoe je het beste kan leren en
wat jij nog wil ontwikkelen. Je krijgt genoeg
begeleiding, maar je moet het wel zelf doen.

PROFIEL GROEN

YUVERTA.NL/VMBOOEGSTGEEST
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DA VINCI

LAMMENSCHANS
Op onze school zien we jou en willen
we dat jij je gezien voelt. In een prettig 
leer- en leefklimaat kun jij je goed
ontwikkelen en haal je mooie resultaten.
Binnen deze veilige setting dagen wij

Coaching, KeuzeWerkTijd en studielessen
Bij ons heb jij je eigen coach die jouw helpt keuzes te
maken, zoals bijvoorbeeld voor de KeuzeWerkTijd-lessen.
Je maakt dan zelf de keuze voor het vak waaraan je wilt
werken. Drie keer in de week heb je studieles, jouw
moment met je mentor en de klas om belangrijke thema’s
door te nemen en aan studievaardigheden te werken.

jou uit om samen met ons, doelgericht,

Keuzevakken

op zoek te gaan naar jouw eigen

Je kunt kiezen uit extra lessen sport, dans, techniek of
ART. Hier ben je dan vier uur per week in de eerste klas
en twee uur per week in de tweede klas actief mee bezig,
en vaak zelfs buiten de school!

specifieke kwaliteiten.
@homes
Vanaf het eerste leerjaar zit jij op je eigen plek binnen de
@home met een vast docententeam. Er is nauw contact
tussen het team en de leerlingen. Hier ontstaat een
veilige basis voor goede prestaties.
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Profileren
Nadat je je vmbo basis of vmbo kader diploma hebt
gehaald, kun je bij ons in één jaar een vmbo kader of
vmbo TL diploma halen.

@homes:
een veilig leer- en leefklimaat
Coaching en
KeuzeWerktijd
Vier uur extra in de week
sport, dans, techniek of ART

PROFIELEN OP LAMMENSCHANS:
ZORG & WELZIJN
DIENSTVERLENING & PRODUCTEN
MEDIA VORMGEVING & ICT
MOBILITEIT & TRANSPORT
DAVINCI-LAMMENSCHANS.NL
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LEYSTEDE

Leystede is het nieuwste vmbo in Leiden. Het is een
overzichtelijke en gezellige school met een prachtig

‘Jij kiest’ is de slogan
van Leystede, want
er valt veel te kiezen
op deze school.

Kleine klassen,
twee coaches per klas
Vijf beroepsrichtingen
Nieuw gebouw

nieuw gebouw. Er zijn kleine klassen die worden
begeleid door twee coaches. Het leren is gericht op
vakkennis, studievaardigheden en loopbaanervaring.
Coaching

Leren en ervaren

Op Leystede kunnen leerlingen
terecht voor alle leerwegen van
het vmbo. Leerlingen zitten in
kleine groepen en hebben een
persoonlijke coach. De coach
begeleidt leerlingen bij het leren
en bij hun persoonlijke ontwikkeling.
In de lessen staan vakkennis en
studievaardigheden voorop.

Naast de kernvakken zoals
Nederlands, Engels en wiskunde
krijgen leerlingen op Leystede ook
de vakken Duurzaamheid en ICT.
Ook richten leerlingen op Leystede
hun aandacht op loopbaanleren.
Dat gebeurt in oriëntatielessen
waarin leerlingen met kleine en
praktische projecten ervaringen
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opdoen bij allerlei beroepsrichtingen.
Ook via ministages doen leerlingen
ervaringen op. Aan de hand van al
die ervaringen kunnen leerlingen
keuzes maken voor hun loopbaan.

Jij Kiest
Op Leystede kunnen leerlingen in de
leerwegen basis, kader en gemengd
kiezen uit veel beroepsrichtingen
waarin ze later examen willen doen.
Met een vmbo-diploma van Leystede
kunnen leerlingen mooie stappen
maken in vervolgopleidingen.

PROFIELEN OP LEYSTEDE:
BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR
ECONOMIE EN ONDERNEMEN
HORECA, BAKKERIJ EN RECREATIE
PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE
ZORG EN WELZIJN

BCLEYSTEDE.NL
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OPEN DAGEN
VOORLICHTINGSAVOND

ALGEMENE VOORLICHTING LEIDSE VMBO SCHOLEN

Dinsdag 11 januari 2022

MELD JE AAN VIA
WIJZIJNVMBO.NL

YUVERTA

DA VINCI

LEYSTEDE

OPEN DAG

OPEN DAG

OPEN DAG

Woensdag 26 januari 2022

Zaterdag 15 januari 2022

Zaterdag 29 januari 2022

INFORMATIEAVOND

INFORMATIEAVOND

INFORMATIEAVOND

Donderdag 3 februari 2022

Dinsdag 18 januari 2022

Dinsdag 15 februari 2022

LAMMENSCHANS

YUVERTA.NL/VMBOOEGSTGEEST

DAVINCI-LAMMENSCHANS.NL

BCLEYSTEDE.NL

BEKIJK MEER OP WIJZIJNVMBO.NL

