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Geachte lezer, 

Voor u ligt het magazine van 
Veurs Voorburg. Een school 
voor voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (VMBO) en 
misschien wel ‘het best bewaarde 
geheim van Voorburg’. In dit 
magazine willen wij u daarom 
laten zien wie wij zijn. Daarnaast 
laten wij vooral ook zien wie wij 
zijn voor anderen. Deze school is 
immers niet los te zien van haar 
leerlingen, hun ouders en anderen 
waarmee wij samenwerken.  

Deze inleiding heb ik daarom 
samen met Lena, een leerling van 
onze school, geschreven. Lena zit 
in de brugklas en is na de zomer
vakantie gestart in klas 1E. Een 
spannende start op een school 
waar zij nog niemand kende. Als 
enige uit groep 8 van basisschool 
Groen Van Prinsterer heeft zij 
voor ons gekozen. Het was een 
goede start! 

Al voor de zomervakantie heeft ze 
kennisgemaakt met haar mentor 
en haar nieuwe klas. Na de zomer 
begon het jaar ook met een 
kennis makingsweek, waardoor 
ze zich snel thuis voelde. Deze 
aandacht, van haar mentor, maar 
ook van andere docenten, was 
bijzonder fijn. 

Lena heeft bewust voor Veurs 
Voorburg gekozen. Het feit dat 
we een kleine school zijn, waar 
het gezellig is en waar iedereen 

elkaar kent, was voor haar door
slaggevend. Nu, nadat ze enkele 
maanden op school zit, is ze niet 
teleurgesteld. Zeker niet. Lena 
heeft geen spijt van haar keuze  
en heeft het erg naar haar zin.
Als Lena over haar toekomst 
nadenkt, dan denkt ze dat ze iets 
met dieren wil gaan doen. Ze heeft 
verschillende dieren thuis en is hier 
gek op. Haar keuze voor dienst
verlening & producten (één van de 
drie profielen van Veurs Voorburg) 
is volgens haar een goede voor
bereiding op het middelbaar  
beroepsonderwijs (MBO).  
Voor Lena was de keuze voor de 
school eigenlijk belangrijker dan de 
richting die ze volgt. Het was voor 
haar vooral aantrekkelijk dat de 
school klein is en prettig op haar 
overkwam.

Terwijl Lena en ik deze inleiding 
bespreken, kijken we naar de 
bouwtekeningen van de nieuw
bouw die op mijn kamer hangen. 

Een mooi vooruitzicht vinden we. 
Lena gaat in dit nieuwe gebouw 
als bovenbouwleerling (in de 3e 
klas) starten. Ze hoopt dat het 
daar net zo leuk zal zijn.

De nieuwbouw, de profielen in de 
bovenbouw en de begeleiding die 
wij bieden in de onderbouw zijn 
voorbeelden van de onderwerpen, 
die we uitvoerig bespreken in dit 
magazine. Als ik zelf het magazine 
lees, ben ik weer onder de indruk 
van alle dingen die wij doen.  
Ook ben ik dankbaar voor de inzet 
van iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen. Mensen van binnen 
en buiten de school laten hiermee 
zien dat ze Veurs Voorburg een 
warm hart toedragen.
 
Ik wens u, mede namens Lena, 
veel leesplezier.

Korneel van den Bulck
Locatiedirecteur Veurs Voorburg
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Leerlingen naar modern 
schoolgebouw
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Veurs Voorburg krijgt met de 
nieuwbouw aan de Rijnlandlaan 
in Voorburg een nieuwe moderne 
thuishaven voor leerlingen en  
medewerkers. “Daar zijn we met 
z’n allen wel aan toe”, aldus school
directeur Remco Hulsbergen. 

Remco, zelf vader van vier kinde
ren waarvan één op het voorgezet 
onderwijs, is hier blij mee en trots 
op want dit verdienen de leer
lingen en medewerkers van de 
school. De nieuwbouw is onder
deel van een groot project in  
de gemeente Leidschendam 
Voorburg. Ook kinderdagverblijf 
Pinkeltje van Vlietkinderen en 
woningen zijn onderdeel van dit 
project.

Het gebouw is in samenwerking 
met medewerkers en leerlingen 
van Veurs Voorburg ontworpen 
door architectenbureau Atelier 
Pro.

Energie
“Het is echt een prachtig project”, 
concludeert Remco. “Het drie ver
diepingen tellende schoolgebouw 
biedt straks plek aan vierhonderd 
leerlingen en voldoet aan de 
duurzaamheidseisen van deze tijd. 
Het is volledig gasloos en heeft 
een goed binnenklimaat. Stukken 
beter dan in het huidige gebouw.”
Remco: “We hebben straks ook 

een grote aula met een brede 
traptribune en gezellig eigentijds 
meubilair. In het schoolgebouw 
zijn daarnaast diverse ontmoet 
en open werkplekken aanwezig. 
We hebben gekozen voor frisse 
groen blauw en geeltinten. 
Klinkt gezellig, hè?”.

Leerlingen naar modern 
schoolgebouw

We hebben dit met z’n allen  

voor elkaar gekregen!

In gesprek met de leerlingen over het 

nieuwe gebouw.  

‘Lang gekoesterde wens gaat in vervulling’
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“We gaan ervanuit dat we 
schooljaar 2022-2023 in 
het nieuwe schoolgebouw 
starten. Alle leerlingen die  
nu bij ons starten, halen  
hun diploma in het nieuwe 
gebouw”, stelt Remco. 
De vorderingen van de 
nieuwbouw zijn te zien op de 
website van Veurs Voorburg: 
www.veursvoorburg.nl/
nieuwbouw.php

Hij heeft de afgelopen jaren heel 
veel tijd en energie in het project 
gestoken. De oudgymdocent 
kreeg deze energie overigens 
ook door zijn avondactiviteiten 
als spinning instructeur bij sport
school Basic Fit in Hoofddorp. 
Basic Fit is toevalligerwijs ook de 
buurman van de nieuwe school 
van Veurs Voorburg. “Dat biedt 
kansen voor een leuke samen
werking!”, lacht Remco.

Restaurant en winkel
“Ook de profielen van de school 
worden voorzien van eigentijdse 
faciliteiten. Zo nemen de leer
lingen en medewerkers van zorg  
& welzijn het beheer van het in 
het gebouw gevestigde buurt
restaurant voor hun rekening. 
Vanaf de straat is straks de grote 
keuken zichtbaar en kunnen  
passanten onze leerlingen aan  
het werk zien. Leerlingen en 
medewerkers van het profiel 
economie & ondernemen beheren 
straks de schoolbuurtwinkel”.

Betrokkenheid
“Er gaat voor leerlingen en  
medewerkers een lang gekoes
terde wens in vervulling”, aldus 
Remco. “Om dit voor elkaar te 
krijgen hebben de leerlingen van 
de leerlingenraad, samen met ons, 
tijdens diverse commissie en  
raadsvergaderingen van de  
gemeente, hun zegje gedaan.  
We hebben met leerlingen en 
medewerkers gesproken over de 
eisen waar een schoolgebouw aan 
zou moeten voldoen en hebben 
dit later ook over het interieur  
gedaan. Zelfs onze nieuwe  
buurtbewoners dachten mee!  
Het was fijn om te ervaren dat er 
een grote betrokkenheid was om 
dit project voor elkaar te krijgen. 
We hebben dit echt met z’n allen 
voor elkaar gekregen!”

Schooldirecteur Remco Hulsbergen helpt een handje mee met de sloop 

op het terrein waar het nieuwe schoolgebouw gaat komen.

Het is een prachtig 

eigentijds nieuwbouwproject.

Tijdpad

Aanvang bouw: 

Begin 1e kwartaal van 2021

Oplevering bouw: 

2e kwartaal 2022 

(naar verwachting)
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Veurs Voorburg is onderdeel van 
NOD Haaglanden, een opleidings
school voor studenten, die docent 
willen worden. “Zeven scholen 
voor voortgezet onderwijs, waar
onder Veurs Voorburg, werken 
nauw samen met de leraren
opleidingen om de studenten in 
een diverse, kleurrijke omgeving 
op te leiden tot een goede 
docent”, vertelt docent Erwin 
Metz, medeverantwoordelijk voor 
de begeleiding van beginnende 
docenten die deel van de oplei
ding uitmaken.

“Onze docenten begeleiden de  
studenten en onze leerlingen 
krijgen daardoor regelmatig les 
van de leraren in opleiding”, aldus 
Erwin. “Dat is heel leerzaam voor 
de huidige docenten, die op een 

andere manier met hun vak bezig 
zijn en ook weer leren van de 
studenten. Het kan overigens ook 
voorkomen dat we de studenten 
al snel een werkplek kunnen aan
bieden”.

‘Goede begeleiding’
Robin Tigelaar (21) heeft in het 
schooljaar 20192020 als docent in 
opleiding stage gelopen op Veurs 
Voorburg. “Tijdens de eerste  
gesprekken op school had ik al snel 
de indruk dat het een gezellige en 
veilige school was”, vertelt Robin, 
zoon van burgemeester Klaas 
Tigelaar. “Na een korte introductie 
over de school heb ik kennis 
gemaakt met mijn werkplek
begeleider die mij dat jaar  
fantastisch heeft begeleid”.

Opleidingsschool, 
voor docenten (NOD)

Robin Tigelaar voelde zich thuis in het klaslokaal van Veurs Voorburg.

Robin: “Veurs Voorburg is  
een goede school om stage  
te lopen, omdat de school 
aangesloten is bij opleidings
school NOD Haaglanden.  
Vanuit NOD Haaglanden wordt  
er voor de student veel gere
geld. Je hoeft je dan alleen te 
focussen op het leren lesgeven 
en ervaringen op doen”.

“Veurs Voorburg is voor  
nieuwe leerlingen en startende 
docenten een fijne school om 
te beginnen. Als leerling kom 
je binnen in een school waar 
er naar je wordt geluisterd en 
wordt samengewerkt”.

Sfeer
“De sfeer binnen de school is 
goed. Leerlingen kunnen dan 
ook hun problemen kwijt bij 
de docenten”, aldus Robin. 
“De docenten staan niet alleen 
klaar voor de leerlingen, maar 
ook voor elkaar. Er wordt 
gewerkt als een team. Men wil 
elkaar graag ondersteunen. 
Veurs Voorburg is een school 
waar elke leerling wordt 
gezien én gehoord.”

Voor meer informatie kijk op de website www.nodhaaglanden.nl
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Erwin Metz werkt nu 36 jaar op Veurs  
Voorburg. Hij geeft dit jaar Nederlands aan  
de onderbouwklassen. Ook is hij decaan en  
coördineert op Veurs Voorburg het reilen en 
zeilen van opleidingsschool NOD Haaglanden.

“Ik ben jarenlang mentor geweest en vind  
het contact met de leerlingen heel leuk”,  
concludeert Erwin. “Ik kan genieten als ze 
met een mooi diploma van school gaan en 
op het MBO een passende vervolgopleiding 
kiezen. De leerlingen komen regelmatig 
even terug voor een praatje en dan hoor je 
dat ze hun schooltijd op Veurs Voorburg als 
heel prettig en gezellig hebben ervaren. 
Zoiets geeft me dan altijd veel voldoening”. 

Nieuwe leerlingen
“Onze nieuwe leerlingen zouden voor Veurs 
Voorburg kunnen kiezen, omdat het een 
plezierige, kleine school is waar docenten en 
leerlingen elkaar goed kennen”, zegt Erwin. 
“De leerlingen krijgen bij ons veel persoonlijke 
aandacht. We helpen hen om hun talenten te 
ontdekken en verder te ontwikkelen. Ik ervaar 
onze school als een fijne werkplek. Sterker 
nog, als je zolang als ik op Veurs Voorburg  
actief bent, dan moet het gewoon wel een 
leuke school zijn”.

Een leven lang leren 
op Veurs Voorburg

In de gehele aanpak op Veurs Voorburg staan de leerlingen centraal. 

“Ze komen vaak nog even langs voor een praatje”, aldus Erwin. 
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Rene van Elewout en Leonie van 
der Zwan maken deel uit van de 
medezeggenschapsraad (MR).  
Dit is een vertegenwoordiging van 
ouders, docenten en leerlingen. 
De MR heeft op een aantal  
belangrijke beleidspunten advies 
of instemmingsrecht en brengt 
hier gevraagd en ongevraagd 
advies over uit. Tevens wordt 
kritisch het beleid van de school 
gevolgd. Via de MR is er invloed 
op allerlei schoolzaken zoals het 
schoolplan, de schoolgids en het 
schoolreglement. Er wordt meer
dere keren per jaar vergaderd. 

Kritisch 
Rene van Elewout en Leonie van 
der Zwan, die zich respectievelijk 
twee jaar en sinds dit schooljaar 

inspannen voor de MR, vertellen 
over hun rol.

“We doen dit graag”, aldus Rene 
en Leonie. “Veurs Voorburg is een 
gezellige school waar leerlingen 
de kans krijgen om te ontdekken 
waar ze goed in zijn. Er is veel 
persoonlijke aandacht voor de 
leerlingen. Ondanks dat ze in een 
oud gebouw met zijn beperkingen 
zijn gehuisvest, heerst er een  
goede sfeer. Tevens is het in de 
school netjes en opgeruimd.  
Kortom, iedereen maakt het er 
het beste van. Uiteraard wordt er 
naar de nieuwbouw uitgekeken”. 

Nieuwbouw
De komende nieuwbouw heeft 
ook de MR beziggehouden. 

Medezeggenschapsraad 
denkt graag mee

Hiermee zet Veurs Voorburg weer 
een belangrijke stap voorwaarts. 
“Het is ook echt nodig”, vinden 
Rene en Leonie. “Het nieuwe 
gebouw biedt veel mogelijkheden 
waardoor Veurs Voorburg weer 
toekomstbestendig is. Dit biedt 
veel voordelen voor leerlingen, 
medewerkers en bezoekers van 
de school”. 

MR-leden Rene van Elewout en  

Leonie van der Zwan zijn bijzonder goed 

te spreken over Veurs Voorburg. 

Leerlingen krijgen hier de kans te 

ontdekken waar ze goed in zijn. 
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Innovatie op een 
harmonieuze school

Anya Bento da Silva is docent  
economie, studievaardigheden en  
innovator. Ze is sinds 2003 werkzaam 
in het onderwijs als leerkracht en 
sinds 2011 op Veurs Voorburg. 

“Ik weet nog goed dat ik kwam sollici
teren op deze school”, vertelt Anya. 
“Ik kwam van een grote school in een 

andere stad. Toen ik Veurs Voorburg 
binnenkwam, voelde dat als een 
verademing. Met name het relatief 
kleine gebouw en de informele sfeer 
sprak me aan. Bij de balie moest ik 
even wachten. Een leerling die daar 
iets kwam vragen, glimlachte meteen 
vriendelijk naar me. Dat was een 
goed begin.”
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Gebarentaal
“Op dit moment geef ik de vakken 
economie, studievaardigheden en 
voor het eerst dit jaar Nederlandse 
gebarentaal”, vervolgt Anya. “Dat 
laatste is een keuzevak dat deel 
uitmaakt van onze ‘NextLevel’ 
lessen, die het leerlingen mogelijk 
maakt om te kiezen voor lessen 
die hun interesse hebben”. 

Innovatie
Anya houdt zich als coördinator 
innovatie bezig met bijvoorbeeld 
de digitalisering van sommige  
aspecten van het onderwijs. 
“Ik heb zodoende een rol in het 
uitvoeren van het nieuwe school
plan”, aldus Anya. “Daarnaast 
begeleid ik bij mijn vak economie 
ook docenten in opleiding. Het 
begeleiden van deze aanstaande 
docenten die de lerarenopleiding 
volgen, is niet alleen interessant 
maar vooral leerzaam. Soms vraag 
ik me af wie er nu het meeste leert 
tijdens deze begeleiding: zij of ik?”

Sfeer
Anya: “Omdat de school relatief 
klein is, is het mogelijk 

om alle leerlingen te kennen, in 
ieder geval van gezicht. Dit bete
kent dat er bij Veurs Voorburg een 
zekere mate van sociale controle 
heerst zonder dat het drukkend of 
onaangenaam is”. 

“Ik sta er dan ook iedere keer 
weer van te kijken hoe fijn de 
leerlingen met elkaar omgaan, 
elkaar accepteren ondanks dat ze 
veel van elkaar kunnen verschillen 
en ook voor elkaar opkomen als er 
sprake is van een mogelijk verschil 
van mening”. 

“Volgens veel (ex)leerlingen is 
Veurs Voorburg een prima leer
school voor hun toekomst en het 
vinden van een plek in de maat
schappij. Ook in de Coronatijd liet 
de school in positief opzicht van 
zich spreken”. 

Tempo
“Tijdens de lockdown van maart 
tot en met mei 2020 heeft de 
school in een razend tempo zijn 
draai weten te vinden met  
betrekking tot het 

Innovatie op een 
harmonieuze school

De leerlingen hier gaan in goede 

harmonie met elkaar om. 

thuisonderwijs”, stelt Anya.  
“Tevens zijn er reuze stappen  
gezet met het gebruik van ICT  
en digitale tools in de lessen. 
De kennis die toen is opgedaan, 
wordt nu benut voor de lessen 
in de klas. Er is een mooie balans 
tussen het gebruik van boeken 
en dat van digitale leermiddelen. 
Tegelijkertijd zijn we nog lang  
niet uit ontwikkeld”.

Collega’s
Anya is goed te spreken over 
haar collega’s bij Veurs Voorburg. 
“Naast de leerlingen is omgang 
en het samenwerken met de 
collega’s prettig en inspirerend. 
Wij zijn een diverse groep mensen 
die betrokkenheid voelen bij de 
school en gemotiveerd zijn in de 
uitoefening van ons vak. Mijn  
collega’s zorgen voor de veilige 
sfeer op school en het feit dat ik 
met plezier naar mijn werk ga”.
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Judy Ikink werkt al 
19 jaar als onderwijs
assistent Zorg & Welzijn (Z&W) 
op Veurs Voorburg. Daarnaast 
is ze ook boekencoördinator.

“Ik werk inmiddels al een lange 
tijd op deze school. Veurs Voor
burg heeft echt m’n hart gestolen”, 
aldus Judy. “Het is een fijne school. 
Ik heb veel plezier in mijn werk als 
lesgevende onderwijsassistent. Ik 
ben als oudleerling van de school 
benaderd om hier te komen  
werken en heb toen deze kans 
met beide handen aangepakt. De 
band met de leerlingen en het 
plezier in het koken, maken dit 
voor mij de ideale baan”. 

Z&W biedt in de bovenbouw vier 
profielvakken aan: mens en activi
teit, mens en gezondheid, mens 
en omgeving en mens en zorg

“Naast theorie oefen je ook veel 
in de praktijk”, zegt Judy. “Wij 
hebben daar mooie praktijk
lokalen voor ingericht, waar wij 
de verschillende werkvelden laten 

zien. We hebben bijvoorbeeld een 
eigen grootkeuken met restaurant, 
ziekenhuiskamer, kinderdagverblijf 
en schoonheidssalon. En straks 
in ons nieuwe gebouw wordt het 
écht fantastisch!”

Naast de verplichte profielvakken 
kun je ook kiezen uit de keuze
vakken facilitaire dienstverlening 
en verzorging, sport en bewegen, 
schoonheidsbehandeling huid, 
haar en gezicht, EHBO en voor
komen van ongevallen.

Afwisseling
“Z&W is een profiel waar afwisse
ling is tussen theorie en praktijk”, 
vervolgt Judy. “Het is een goede  
manier om de verschillende 
handelingen en technieken aan te 

leren. Ik ben blij dat we ook in dit 
gebouw de mogelijkheid hebben 
om dit allemaal aan te kunnen”. 

Meerwaarde
De school is kleinschalig waardoor  
het een veilige plek is voor leer
lingen om zichzelf optimaal te 
ontwikkelen. “Ook hierdoor heeft 
de school een meerwaarde”, zegt 
Judy. “De docenten zijn betrokken 
bij de leerlingen, er hangt een  
gezellige sfeer en veel medewer
kers zijn begaan met elkaar. Tevens 
bieden we onze leerlingen een 
goede basis om vervolgstudies op 
het ROC succesvol af te ronden.

Ontwikkelen
Ook medewerkers van Veurs 
Voorburg krijgen de kans om zich 
verder te ontwikkelen. “Ikzelf  
ben daar een mooi voorbeeld van.  
Na Veurs Voorburg ben ik de 
opleiding facilitaire dienstverle
ning niveau 4 op het MBO gaan 
doen. Daarna ben ik in de horeca 
gaan werken en na een jaar kwam 
ik op Veurs Voorburg terecht als 
onderwijsassistent. Inmiddels zit 
ik in het tweede leerjaar van mijn 
studie ‘docent gezondheidszorg 
en welzijn’ op het HBO. Hoe mooi 
kan het zijn? Ik barst dan ook van 
de positieve energie”.

Zorg & Welzijn

Judy met de leerlingen in het restaurant van Veurs Voorburg.

Zorg & welzijn is een profiel  

waar theorie en praktijk 

afwisselend aan bod komt.

‘Naast 

theorie leer je 

veel in de 

praktijk’
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Raoef Abdoelrahman is drie jaar 
docent Economie & Ondernemen 
(E&O). Met veel enthousiasme, 
positiviteit en betrokkenheid, in 
combinatie met een dosis humor, 
tracht hij iedere dag het beste uit 
de leerlingen te halen.

E&O biedt vier verplichte profiel
delen. Dit zijn onderdelen op com
mercieel, secretarieel, logistiek 
en adminis tra tief vlak. Verder zijn 
er de volgende keuzevakken: het 
maken en beheren van je eigen 
webshop, ondernemen, interna
tionale handel en werken in de 
marketing.

Meerwaarde
“Ik ervaar het als een belangrijke 
meerwaarde dat E&O op onze 

school over een team van zeer 
ervaren docenten en onderwijs
assistenten beschikt”, aldus Raoef. 

“Alle leerlingen krijgen veel 
persoonlijke aandacht op onze 
school. Dat kan omdat we relatief 
klein zijn. De docenten vormen 
met elkaar een gedreven team 
en hebben echt oog voor onze 
doelgroep”.

Raoef: “We zitten nog even in  
een oud gebouw. Uiteraard kijken 
we uit naar de nieuwbouw. Het  
is natuurlijk altijd fijn om in een  
modern en nieuw gebouw te  
werken en onderwijs te volgen”. 

Bij Veurs Voorburg komt het 
ondernemerschap al vroeg om de 

hoek kijken. “Veel leerlingen die 
dit profiel hebben gekozen, willen 
later voor zichzelf beginnen”,  
concludeert Raoef. “Dit kan op 
allerlei gebieden. Je ziet dan ook 
steeds meer ondernemingen 
ontstaan. Anderen gaan de ICT, 
de beveiliging of de detailhandel 
in. Daarin zijn voldoende moge
lijkheden. Ook gaan een aantal 
van onze leerlingen naar de meer 
creatieve opleidingen zoals mode 
en design of kiezen een grafische 
opleiding”. 

“Er zijn ook leerlingen die de meer 
theoretische kant zoeken, op 
maatschappelijk of juridisch  
gebied. De dienstensector heeft 
het echter momenteel zwaar en 
daardoor wordt de kans op werk in 
die richting er niet gemakkelijker 
op. Leerlingen kiezen uiteraard 
ook voor het administratieve 
en secretariële werk, maar daar 
wordt het, mede door de auto
matisering, wel steeds moeilijker 
om werk in te vinden. Op logistiek 
gebied lijken momenteel, mede 
door de ecommerce, de kansen 
voor onze leerlingen het sterkst”.

Economie & Ondernemen

De leerlingen 

Nasr-Eddine Bhaij en 

Ilayda Özdemir samen met 

Raoef Abdoelrahman 

voor de school. 

Veel leerlingen willen later 

voor zichzelf beginnen.

11



Pim Valkenburg is sinds vijf jaar 
als docent Dienstverlening &  
Pproducten (D&P) werkzaam 
bij Veurs Voorburg. “In eerste 
instantie ben ik binnengerold als 
een stagiair die twijfelde of het 
onderwijs bij mij paste”, herinnert 
hij zich. “Dit bleek wel zo te zijn, 
waarna ik de opleiding tot docent 
beeldende kunst afrondde. D&P 
werd op Veurs Voorburg het 
vak waarin ik onder andere les 
ging geven. Het is een veelzijdig 
vak waarbij je zowel technisch, 
creatief en probleemoplossend te 
werk gaat. Dit is dan ook datgene 
dat mij het meeste aantrekt aan 
het vak”.

D&P biedt in de bovenbouw 
verschillende verplichte vakken 
en keuzevakken. De verplichte 
vakken, het organiseren van 
een activiteit en een multimedi

maar je leert ook samenwerken, 
afspraken maken en plannen”.

Signalen
Pim hoort positieve geluiden over 
de school. “Tijdens open dagen 
horen we van onbekenden van de 
school maar ook leerlingen, die 
al een paar jaar op school rond
lopen, dat we een gezellige, kleine 
school zijn. Leerlingen zijn hier 
zeker geen nummer. De lijnen zijn 
kort. Als er vragen of problemen 
zijn, werkt zoiets bijzonder prettig. 
Ook voor mij als docent is dat fijn 
werken”.

Imago
“Veurs Voorburg heeft in de 
regio bij sommigen een negatief 
imago. Dit heeft met de verschil
lende culturen op onze school te 
maken. Maar dit imago is onjuist 
en onterecht. De diversiteit aan 
culturen leidt juist tot weinig 
pestgedrag, omdat iedereen in 
zijn waarde wordt gelaten. Mede 
hierdoor is Veurs Voorburg een 
gemoedelijke en gezellige school 
waar iedereen gelijkwaardig is”.

Er heerst op de school een 

gemoedelijke sfeer. 

Bij de keuzevakken kun je zelf 
kiezen met welke onderwerpen 

je aan de slag gaat.

Dienstverlening 
& Producten

Veel variatie bij ‘Dienstverlening & Producten’

aal product maken, bestaan uit 
opdrachten die te maken hebben 
met vaardigheden op het gebied 
van software, zoals word, power
point, excel, publisher en visio. 
Ook het maken en bewerken van 
foto’s, video’s en vlogs komen aan 
bod. Bij de keuze vakken kun je 
zelf kiezen met welke onderwer
pen je aan de slag gaat zoals bij
voorbeeld robots programmeren,  
organiseren van sportactiviteiten, 
maken van een game (digitaal), 
een ondernemingsplan maken, 
ontwerpen en 3dprinten.

Aanbod
“We streven er naar het aanbod 
aan te laten sluiten op de door
stroommogelijkheden naar het 
mbo en de beroepenmarkt,  
maar er wordt ook gekeken naar 
interesses van de leerlingen”,  
aldus Pim. “Bij D&P is ICT belangrijk,  
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Vanaf de brugklas volgen onze 
leerlingen iedere week vier 
‘NextLevel’ uren. Dit zijn andere 
activiteiten, naast de gewone 
lessen, waarin leerlingen onder
zoeken welke talenten ze hebben,  
wat ze leuk vinden en waar ze 
nog beter in willen worden. 
Daphne Krullaars en Monique 
Meijer zijn nauw bij ‘NextLevel’ 
betrokken. 

“NextLevel krijg je in de eerste 
en tweede klas bij ons op school”, 
leggen zij uit. “Iedere week volg 
je vier NextLevel uren. Je kunt 
kiezen uit onder andere techniek/
kunst, sport, koken, gebarentaal, 
visagie/nailart of debatteren. Als 
je een thema hebt gekozen, volg 
je dit een periode van 8 weken 
en bepaal je door je inzet zelf het 
NextLevel”.

“Veurs Voorburg is een klein
schalige school waar iedere 

leerling elkaar in zijn/haar waarde 
laat. Omdat er maar ongeveer 
370 leerlingen op school zitten 
kent iedereen elkaar vrij snel en 
dat geeft een extra fijn en veilig 
gevoel.

Iedere periode sluiten we af met 
activiteitendagen. Dit zijn altijd 
leerzame, maar vooral gezellige 
dagen waarin we musea bezoeken, 
naar voorstellingen kijken, een  
masterclass taal volgen of een 
extra sportdag hebben.”

Bredere onderbouw, talent-
ontwikkeling bij ‘Next-Level’

Bij Next-Level kun je kiezen uit 

uit onder andere techniek/kunst, 

sport, koken, gebarentaal, 

visagie/nailart of debatteren.

Monique (rechts) en 

Daphne (links) zijn nauw 

bij ‘Next-Level’ betrokken.
Monique Meijer werkt zelf al 
bijna 10 jaar met plezier op 
Veurs Voorburg. “Leerlingen 
kunnen bij mij terecht voor 
een praatje over eventuele 
problemen in de klas of thuis, 
maar ook voor iets kleins als 
een pleister of een paraceta-
mol”, aldus Monique. “Leer-
lingen die de les verstoren 
en met een time-out uit die 
les worden gestuurd, komen 
zich ook bij mij melden. Zij 
hebben de gelegenheid om 
even ‘af te koelen’ en op te 
schrijven of te vertellen wat 
er is gebeurd”.

Monique: “Ik houd me ook 
bezig met de dagelijkse  
roosterwijzigingen en zorg 
ervoor dat dit in Magister 
verwerkt wordt en op tijd 
bekend is bij de leerlingen. 
Daarnaast ben ik de contact-
persoon voor basisscholen 
en organiseer ik, samen met 
vakdocenten, de minilessen 
voor groep 8 leerlingen”.
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Een aantal leerlingen uit verschil
lende leerjaren van Veurs Voor
burg vormt gezamenlijk de leerlin
genraad. Deze vergadert een paar 
keer per jaar en organiseert de 
schoolfeesten en andere activitei
ten. Ook gaat de leerlingenraad 
in gesprek met de schoolleiding 
over wat er goed en minder goed 
gaat in de school. De leerlingen
raad van Veurs Voorburg wordt 
begeleid 

door Wiskundedocente Ana 
Hoogendam, die dertien jaar op 
Veurs Voorburg werkzaam is. 
 “De leerlingenraad bewaakt de 
belangen en veiligheid van de leer
lingen”, aldus Ana, die zich hier
voor samen met Judy Ikink inzet. 
“De leerlingenraad bestaat uit een 
aantal leerlingen uit verschillende 
niveau’s en leerjaren. Ze zijn de 
stem voor alle leerlingen op Veurs 
Voorburg. Vertegenwoordigers 

van de leerlingenraad hebben 
zitting in de Medezeggen

schapsraad van Veurs 
Voorburg. Tevens 

kunnen zij de nieu
we leerlingen  

de weg wijzen 
op Veurs  
Voorburg”. 

Ana spant zich graag in voor de 
leerlingenraad. “Ik ben graag een 
luisterend oor”, zegt ze. “Maar dat 
geldt sowieso voor mijn collega’s 
met wie ik graag samenwerk. We 
hebben met elkaar plezier in ons 
vak. De docenten zijn betrokken 
bij de leerlingen en er hangt een 
gezellige sfeer. Tevens hebben we  
onderling goed contact met elkaar 
over de leerlingen, waardoor leer
lingen op tijd geholpen kunnen 
worden met de problemen waar 
zij mogelijk tegen aanlopen”. 
“Ik adviseer scholieren uit het  
basisonderwijs graag om naar 
Veurs Voorburg te komen.  
De school is kleinschalig waardoor 
het een veilige plek is voor  
leerlingen om zichzelf optimaal  
te kunnen ontwikkelen”.

Op Veurs Voorburg hebben we  

onderling goed contact met elkaar.

Leerlingenraad: ‘De stem 
van alle leerlingen’

Ana Hoogendam, Judy Ikink 

en de leden van de leerlingenraad.  
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Britt van der Steenstraten is  
docent economie, rekenen,  
mentor van klas 1A en reken en 
debat coördinator. Daarnaast is  
ze ook nog ‘remedial teacher’.  

In de onderbouw is er wekelijks 
een hulpuur taal en rekenen 
voor leerlingen die dat nodig 
hebben. Tevens krijgen basis en 
LWOOleerlingen het vak studie
vaardigheden. Leerlingen leren 
hierdoor plannen, ze krijgen 
overzicht over de verschillende 
vakken, de leerstof en hoe je het 
beste kunt leren.

Sociale vaardigheden
Leerlingen die erg verlegen zijn, 
het moeilijk vinden om contact te 
leggen of het erg spannend vinden 
om toetsen te maken, volgen een 
paar maanden lang een training 
sociale vaardigheden of faalangst.

Kleine klassen
Britt: “Allereerst kiezen we op 
Veurs Voorburg ervoor om LWOO 
in te zetten voor kleine klassen.  
Zo heeft een VMBObasisklas  
maximaal 16 leerlingen, kader 
klassen over het algemeen 20 leer
lingen. Hierdoor hebben wij veel 
tijd en aandacht voor leerlingen, 
waarbij wij een leerling één op één 
echt kunnen helpen. Wanneer een 
leerling ergens moeite mee heeft, 
is er ook altijd na schooltijd de 
mogelijkheid wat extra uitleg aan 
een docent te vragen”. 

In het begin van het schooljaar  
maken leerlingen instaptoetsen 
voor Nederlands en rekenen. Op 
basis van de resultaten van deze 
instaptoetsen en met hulp van 
informatie van de basisschool, 

wordt er door de taal en reken
coördinator een indeling gemaakt 
voor leerlingen om voor één van 
de twee vakken steunlessen te 
volgen. Dit is wekelijks een extra 
uur waarin wordt geoefend met 
dat deel van taal of rekenen waar 
de ontwikkelingspunten van de 
leerling liggen. 

Bevindingen
“Mochten wij vanuit de basis  
school horen of vanuit eigen 
bevindingen vaststellen dat een 
leerling nog behoefte heeft aan 
extra begeleiding, dan behoort  
dit ook tot de mogelijkheden.
Zo help ik als remedial teacher 
bijvoorbeeld leerlingen met leren 
leren, leren plannen, begrijpend 
lezen, woordenschat, of rekenen.  
Leer lingen met dyslexie of  
dyscalculie krijgen bij ons extra  
oefening en extra tijd voor 
toetsen. Daarnaast zijn er, voor 
leerlingen die daar behoefte aan 
hebben, trainingen in sociale 
vaardigheid en faalangst”. “Voor 
leerlingen die van het speciaal 
basisonderwijs komen, is er een 
speciaal begeleidingstraject om 
de leerlingen zo goed mogelijk te 
laten wennen aan het reguliere 
VO. In deze bijeenkom  sten kijken 
we naar de individuele behoeften 
van deze leerlingen en zoeken 
we naar passende oplos singen 
om de leerling te laten slagen op 

Veurs Voorburg. En belangrijk om 
te weten: wanneer er aanleiding 
is om de remedial teacher in te 
schakelen, neemt de school altijd 
eerst contact op met ouders.”

Thuishaven
“Op Veurs Voorburg voel je je  
meteen thuis. Docenten zijn 
betrokken en doen echt hun best 
leerlingen te helpen. Doordat 
wij een kleine school zijn kun je 
gelukkig niet verdwalen en kent 
iedereen elkaar. Dit zorgt ervoor 
dat er een fijne sfeer hangt in de 
school. Er is echt aandacht voor de 
leerling, zowel sociaal, bijvoorbeeld 
een gezellig kletspraatje, als op  
het gebied van de resultaten. Wij  
stimuleren onze leerlingen echt 
om het beste uit zichzelf te halen.”

“Naast leervakken is er ook ruimte 
voor sportieve en creatieve vak
ken. Bij de NextLeveluren kun 
je zelf kiezen welk vak je twee 
middagen in de week wilt volgen. 
Hierdoor ontdekken we enorme 
talenten van leerlingen”. 

Veel tijd en aandacht 
voor de leerlingen

Naast leervakken is er ook ruimte voor sportieve en creatieve vakken.

We zijn kleine school met persoonlijke  

aandacht, daardoor ga je elke dag met dat  

blije gevoel naar huis!
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