
 

Met ieders talent werken aan de toekomst

‘Hart voor de vmbo-leerling en 
vmbo-onderwijs’ 
Veurs Voorburg is een kleinschalige school 

voor vmbo in Voorburg. Die kleinschaligheid 

vinden we belangrijk en willen we zo hou-

den. De school heeft rond de 360 leerlingen.

We, leerlingen en medewerkers, kennen 

elkaar en dat is onze kracht. Een kleine groei 

van de school is nog wel mogelijk. Toch dient 

altijd de kleinschaligheid te worden bewaakt. 

Op deze manier kunnen we betrokken zijn 

èn blijven met elkaar. Vmbo-leerlingen zijn 

hierbij gebaat. Daarnaast is het belangrijk 

om voor hen in en rond de school een veilige 

vertrouwde omgeving te creëren. Daar staan 

we samen voor.

Aanbod
Veurs Voorburg biedt onderwijs aan alle 

leerwegen van het voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo): basisberoeps-

gerichte leerweg, kaderberoepsgerichte 

leerweg, gemengde leerweg en theoretische 

leerweg.

Leerlingen met een vmbo basisschooladvies 

kunnen bij Veurs Voorburg terecht, ook  

wanneer dit advies ‘met leerwegondersteu-

nend onderwijs’ (lwoo) is.

In de bovenbouw van de beroepsgerichte 

leerwegen kan er worden gekozen uit de 

profielen ‘Economie en Ondernemen’ en 

‘Zorg & Welzijn’.

In de gemengde - en theoretische leerweg 

bieden we in de bovenbouw ‘Dienstverlening 

en Producten’ (Technologie) aan.

Talent
Ieder mens heeft talenten, jij dus ook!

Gedurende jouw schooltijd op Veurs Voor-

burg besteden we veel aandacht aan het 

ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe  

je deze talenten kunt ontwikkelen.

We doen dat door veel verschillende vakken 

aan te bieden, les te geven in kleine klassen, 

leren samen te werken en op een respect-

volle manier met elkaar om te gaan. 

Anne Schipper (14 jaar)  
leerling van Veurs Voorburg 
Hoe is de sfeer op deze school?
“Iedere dag is anders. Dat maakt het  
zo boeiend en leuk.”
Wat was de aanleiding om voor  
Veurs Voorburg kiezen, nadat je van  
de basisschool af kwam?
“De sfeer op deze school vond ik meteen  
goed. Ik ben dan ook heel blij dat ik voor  
Veurs Voorburg gekozen heb.”
Wat voor beroep zou je willen gaan doen?
“Stewardess, politieagente of met paarden van 
m’n hobby mijn werk maken”
Hoe zijn de docenten op Veurs Voorburg?
“Prima. Ze geven veel aandacht. Als je zelf 
aardig doet, zijn ze voor jou ook aardig.”

open avond
vrijdag 5 februari 2016

19.00-21.00 uur  

open dag
zaterdag 6 februari 2016

10.00-12.00 uur

Voorbereidend mbo



Iedere dag werkt een geweldig team van medewerkers 
met hun talent aan de toekomst van onze leerlingen.
Ze maken het verschil!’

Veurs Voorburg
Van Horvettestraat 3 - 2274 JW Voorburg

Tel: 070 - 4 199 200 - E-mail: info@veursvoorburg.nl
www.veursvoorburg.nl - Twitter: @Veursvoorburg

Nathanael Anthonij (14 jaar)
leerling van Veurs Voorburg
Hoe is de sfeer op deze school?
“Er hangt binnen en buiten de klas een gezel-
lige sfeer. Ik had verwacht dat het gebouw iets 
groter was, maar daar wende ik snel aan.”
Wat was de aanleiding om voor Veurs 
Voorburg kiezen, nadat je van de basis-
school af kwam?
“Een groep leerlingen van groep acht van de 
basisschool ging naar deze school toe. Via de 
open dagen kwam ik hier terecht, want ik kreeg 
van veel mensen te horen dat dit een goede 
school was.”
Wat voor beroep zou je willen gaan doen?
“Bij de Koninklijke Marechaussee een loopbaan 
opbouwen”.
Hoe zijn de docenten op Veurs Voorburg?
“Sommige docenten zijn behoorlijk streng, 
anderen zijn vooral heel aardig. Als je niet 
luistert, dan worden ze minder vriendelijk.”

Hier staan we voor!
Missie: ‘Wij zijn een veilige school waar je met jouw talent  
en ons goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen’.  
Hier aan ten grondslag liggen vijf kernwaarden:
1. Professioneel
2. Samen
3. Talent
4. Betrokken
5. Kwaliteit

Veurs Voorburg is een school met een inspirerende en professionele cultuur. Die cultuur 
is gericht op kwaliteit en de ontwikkeling van de professional. Daarnaast onderkent  
de school het belang van de drie-eenheid: leerling-school-ouder. School en ouder(s)/
verzorger(s) dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
de leerling/hun kind. Onze vijf kernwaarden komen tot uiting in wat we doen en geven, 
richting aan ons gedrag, in ons werk op en rond de school.

Hoog slagingspercentage…..
De laatste jaren heeft Veurs Voorburg, met 98 en  
zelfs 99 procent, één van de hoogste slagingspercentages 
van alle scholen van de regio Haaglanden. 

minilessen 
donderdag 21 januari 2016
13.30-15.30 uur

minilessen (praktijk)
woensdag 10 februari 2016
13.30-15.30 uur


