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Groeien
doen we
samen
vmbo Oegstgeest 

Voel je thuis
bij Yuverta vmbo
Oegstgeest
Wil jij ontdekken wat je leuk vindt? Yuverta vmbo
Oegstgeest is een kleine en gezellige school met
ongeveer 450 leerlingen. Je voelt je snel thuis en leert
veel door te doen. Jouw ontwikkeling staat voorop!

Wij helpen je te ontdekken wie je bent en waar je goed in
bent. Ben jij klaar voor de volgende stap in je toekomst? 

Talent
Iedereen heeft talent. Wij helpen jou om dat
te ontdekken én te ontwikkelen. Daarom
stemmen we het onderwijs zo veel mogelijk
op jou af.
 
Bij ons leer je in je eigen tempo. Als je iets
makkelijk vindt, werk je vast vooruit of maak
je moeilijkere opdrachten. Vind je het juist
moeilijk, dan krijg je extra hulp. Ons
onderwijs is het onderwijs van de toekomst.
 
Tijdens loopbaanoriëntatie kom jij erachter
wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En
wat jij later wil worden. 

Nieuwsgierig?
 
Maak alvast kennis met onze school. Kijk op
yuverta.nl/vmbooegstgeest. En volg ons op
social media:

Facebook: yuverta.oegstgeest
Instagram yuverta.vmbo.oegstgeest

 
 

Aandacht voor
iedereen
Bij ons staat een goede begeleiding voorop. Daarom krijg
je bij ons een mentor en een coach.

Je coach is je eerste aanspreekpunt voor al je vragen en
hij of zij helpt je op weg in de school. Je coach houdt ook je
schoolresultaten bij. 

De mentor houdt de sfeer in de klas in de gaten en zorgt
ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de klas. 
 

Kom naar de
open dag
Wil jij de sfeer op school proeven? Dat
doe je op de open dag of een
meeloopdag. Zet alvast in je agenda:

Open dag: 25 januari 2023
Informatieavond voor ouders:
2 februari 2023

Scan de QR-code en meld je aan!

 



Interactief leren
op de iPad
Leren met de iPad is niet alleen leuker, maar ook
beter! Jij leert op je eigen manier en tempo. Dat
doe je op een speelse en interactieve manier.

Je werkt alleen en in groepjes. Zo word je
zelfstandig en leer je samenwerken. 

Aan de slag in de
schoolkeuken
Je leert veel door te doen. Bijvoorbeeld in onze
schoolkeuken. Je krijgt kookles. Daarin leer jij hoe
je gezond eten maakt en de werkplek
schoonhoudt. 

Ik vind het leuk om naar school te
gaan. Je krijgt veel praktijkvakken,
dus ben je ook lekker met je handen
bezig! Ik vind vooral de lessen over
dieren leuk. 

Groene 
praktijkvakken
Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels
en wiskunde, krijg je ook ‘groene’ vakken.
Bijvoorbeeld over dieren, planten, voeding en
techniek.

Heb jij je vmbo-diploma? Dan kun je doorleren op
álle richtingen van het mbo: van economie, groen
tot techniek. Maar ook zorg en welzijn, mobiliteit
en transport of media, vormgeving of ICT. 

Modern techniek
onderwijs
Techniek heeft de toekomst! Bij Yuverta ga je aan
de slag met oude en moderne techniek. Je krijgt
les in houtbewerking. Maar je leert ook lasersnijden
en hoe je bijvoorbeeld een robot
programmeert. Met de 3D-printers leer je hoe je
digitaal een voorwerp in 3D kan tekenen en
uitprinten.   

Heb jij je
schooladvies?
Bij Yuverta vmbo Oegstgeest kun je kiezen uit
deze leerwegen:

•    Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb)
•    Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb)
•    Gemengde leerweg (vmbo-gl)

De gemengde leerweg is ook voor leerlingen met
vmbo-t advies en wordt in de bovenbouw de
nieuwe leerweg.
 
 

Meer weten?
We vertellen je graag meer over onze school en
ons onderwijs. Neem contact met ons op of scan
de QR-code naar de website voor meer
informatie!

Yuverta vmbo Oegstgeest 
Lange Voort 70
2341 KD Oegstgeest
071 - 517 32 16
vmbo.oegstgeest@yuverta.nl
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