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OP ZOEK NAAR

EEN VMBO-SCHOOL?

In 12 stappen 

verkennen we 

graag samen 

met jou 

onze school.

Waar ben je goed in? 
Wat vind je leuk? 

Het is niet gek dat je veel vragen hebt, want 
de stap naar de middelbare school is een 
grote verandering. Het Veurs Voorburg 
begeleidt je bij deze belangrijke overstap, 
zorgt dat jij je snel thuis voelt en werkt 
samen met jou aan je toekomst.

Wil je vooral praktisch bezig zijn of houd je ook van theorie? 

Past een kleine of juist een grotere school bij jou? 

Krijg je veel huiswerk? 

Hoe gaan leerlingen met elkaar om? 

Wat kun je doen tijdens de pauzes? 

Hoe groot zijn de klassen? 

Ga je op brugklaskamp? 

Hoe lang wil je fietsen?

Je hebt een vmbo-advies en wilt naar een leuke school, waar jij je thuis voelt. 

Kijk daarom goed rond op verschillende scholen. 

Stel jezelf vragen die jou helpen de juiste school te kiezen.
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DE SCHOOL
Veurs Voorburg is een kleine vmbo-school met 

basis, kader en gtl (gl en tl is samengevoegd).  

Wij hebben ongeveer 375 leerlingen en 50  

docenten. Leerlingen en leraren kennen elkaar 

en je krijgt veel persoonlijke aandacht. Een 

kader- of gtl-klas telt maximaal 24 leerlingen, 

een basis- of LWOO-klas telt 16 leerlingen. 

Je ontdekt bij ons welke talenten je hebt en 

hoe je deze verder kunt ontwikkelen. Van jou 

verwachten wij dat je je best doet op school, 

samenwerkt, respect hebt voor anderen en 

verantwoordelijkheid neemt binnen en buiten 

de school. Onze leerlingen komen vooral uit 

Voorburg, Leidschendam, Ypenburg, Nootdorp, 

Pijnacker en Den Haag.

HET GEBOUW
Over een paar jaar (in 2021 al) krijgt onze school een mooi nieuw 

gebouw aan de Rijnlandlaan in Voorburg. Nu zitten we nog in een 

wat ouder, maar wel sfeervol gebouw. Je stapt de school binnen 

in onze gezellige hal met computertafels, waar je aan het werk 

gaat met projecten, lessen of huiswerk. Onze leerlingen  

houden van koken. Daarom zijn er een keuken en restaurant, 

waar vooral mensen uit de buurt komen eten. Als je wat ouder 

bent, mag je hier bedienen. Verder zijn er een gymzaal,  

(gezonde) kantine en tuin. Binnenkort komt er ook een moestuin. 

Leerlingen gaan dan producten verbouwen en verwerken tijdens 

de kooklessen. De kantine wordt binnenkort vernieuwd en is 

vanaf september de nieuwe chillruimte voor de leerlingen.

VAKKEN 
In de onderbouw krijg je de volgende vakken:

• Nederlands en Engels

• Duits (alleen voor kader- en gtl-leerlingen)

• wiskunde en rekenen

• algemene natuurwetenschappen

• techniek

• economie

• mens & maatschappij

• verzorging

• beeldende vorming

• sport

• loopbaanoriëntatie

• mentorlessen

ONDERBOUW
Wij werken met een tweejarige brugklas, die 

we ook wel brede onderbouw noemen. Dit  

betekent dat je in het eerste en tweede jaar 

een breed lesprogramma krijgt met veel 

verschillende vakken. Je hebt alle tijd om te 

ontdekken waar je goed in bent, wat je leuk 

vindt, waarin je misschien verder wilt leren, 

maar natuurlijk ook wat jou minder ligt en wat 

je absoluut niet wilt kiezen. In je tweede jaar 

kies je in mei een profiel. Dat is de richting, 

waarin je doorgaat in het derde jaar en waarin 

je examen doet.
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LEERLINGBEGELEIDING
Het is fijn als het goed gaat op school. 

Daarom bieden wij iedere week een 

hulpuur taal en rekenen als je dat 

nodig hebt. Een remedial teacher 

helpt leerlingen met leerproblemen. 

Leerlingen die erg verlegen zijn of het 

moeilijk vinden om contact te leggen, 

kunnen meedoen aan een training 

sociale vaardigheden.

Basis- en LWOO-leerlingen krijgen in 

de brugklas meteen het vak studie-

vaardigheden. Je leert dan hoe je 

moet plannen, overzicht krijgt over de 

verschillende vakken en de leerstof 

en hoe je het beste kunt leren. Onze 

school biedt ook huiswerkbegeleiding 

aan. 

NEXT-LEVEL 
Vanaf de brugklas volg je iedere week vier ‘Next-Level’ 

uren. Dit zijn extra activiteiten, naast de gewone lessen, 

waarin jij onderzoekt welke talenten je hebt, wat je 

leuk vindt en waar je nog beter in wilt worden. Je kunt 

kiezen uit de thema’s dans, koken, kunst, sport en  

techniek. Je werkt een aantal weken aan dit thema en 

door je inzet en motivatie bepaal je zelf je next-level. 

EXTRA’S

PERSOONLIJKE AANDACHT
Je krijgt op onze school veel persoonlijke aandacht. 

Daardoor presteren onze leerlingen soms beter 

dan ze zelf verwacht hadden. Zo doet een aantal 

leerlingen eindexamen op een hoger niveau dan 

hun advies van de basisschool. En als leerlingen erg 

goed zijn in bepaalde vakken, mogen ze in die  

vakken examen doen op een hoger niveau.  

De school is erg trots op deze leerlingen! 
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MASTERCLASS TAAL 
Vanaf de brugklas doen alle leerlingen mee aan onze bijzondere 

Masterclass Taal. In workshops ga je aan de slag met rappers, 

vloggers, verhalenvertellers en jonge schrijvers. Samen met je 

klasgenoten geef je voorstellingen, waarin je laat zien wat je 

hebt geleerd.  De Masterclass is speciaal gemaakt om je taal- 

ontwikkeling en uitdrukkingsvaardigheid te vergroten. Een 

goede taalbeheersing is heel belangrijk voor jouw professionele 

ontwikkeling. Nu op school, maar ook voor een vervolgopleiding 

en later als je gaat solliciteren en werken.

7

6

MENTOR
Alle klassen hebben een vaste mentor die de klas  

begeleidt. De mentor zorgt voor een goede sfeer in de 

klas en organiseert soms uitjes. Natuurlijk samen met 

de leerlingen. De mentor is je eerste aanspreekpunt als 

je vragen of problemen hebt of als het niet goed gaat 

op school. Hij  helpt je ook bij de begeleiding van de 

profielkeuze in de tweede klas.  

Tijdens de mentorlessen werk je in de onderbouw aan 

het vak loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB).  

Je ontwikkelt een portfolio (een persoonlijk dossier), 

waarin je opdrachten, verslagen en presentaties vast-

legt. Deze ervaringen gaan je helpen bij je profielkeuze. 
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LEERLINGACTIVITEITEN 
Als je voor onze school kiest, ga je 

in september met alle brugklassers 

op kamp naar Otterlo. Er is een leuk 

programma en je leert andere eerste-

klassers en de docenten goed kennen. 

Door het jaar heen organiseren we  

natuurlijk nog veel meer activiteiten 

zoals schoolreizen, schoolfeesten, 

Sint, Kerst en Valentijnsdag. Er zijn 

workshops kunst en cultuur en we 

bezoeken musea en de rechtbank.  

Wij hebben een eigen restaurant en 

doen ieder jaar mee aan een benefiet-

diner voor een hospice. 

PROFIELEN
Aan het einde van de tweede klas kies je een profiel. Dat duurt dus nog 

even, maar je wilt natuurlijk wel weten welke profielen onze school biedt. 

Vanaf de derde klas krijg je vakken die bij jouw profiel horen, mag je  

keuzevakken kiezen en werk je toe naar je examen. Onze drie profielen 

zijn heel verschillend. Er zit vast wel iets bij wat jou aanspreekt!
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SPORT
De meeste leerlingen op onze school hebben veel energie 

en vinden het fijn om regelmatig te bewegen. Daarom 

doen we veel aan sport. We hebben een eigen gymzaal.  

Je sport volgens je normale lesrooster minimaal drie uur 

per week. Daarnaast kun je nog twee keer per week extra 

sporten als je dat wilt. Wij organiseren ook regelmatig  

basketbal clinics of we gaan naar Planet Jump. Bij mooi 

weer, gaan we naar buiten en sporten we bij voetbal- 

vereniging Wilhelmus. 9

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN gtl

Je wilt vooral breed kiezen, zodat je nog alle 

kanten op kunt. Je wordt opgeleid om diensten 

te leveren zoals bij een bank, uitzendbureau of 

de organisatie van een evenement. Maar je kunt 

je ook richten op het ontwikkelen van producten, 

bijvoorbeeld het maken van een app of een video. 

ZORG & WELZIJN basis en kader

Je bent een mensenmens en zorgt graag voor 

anderen. Je wordt breed opgeleid en kunt terecht 

in de zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of 

kinderdagverblijf. Maar ook uiterlijke verzorging 

zoals schoonheidsspecialist, horeca, toerisme of 

sportorganisaties behoren tot de mogelijkheden.

ECONOMIE & ONDERNEMEN basis en kader

Je vindt het leuk om bezig te zijn met cijfers, geld 

en ondernemen. Je wordt breed opgeleid en kunt 

bijvoorbeeld aan de slag als verkoper, inkoper, 

administrateur, juridisch medewerker of office- 

manager. Je kunt ook je eigen bedrijf beginnen.
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JOUW TOEKOMST
Op het Veurs werken wij samen met jou aan  

een succesvolle toekomst. Tijdens de lessen leer 

je  belangrijke vaardigheden voor later, zoals 

presenteren, samenwerken, kunnen omgaan met 

de computer, mediakennis, creatief denken en 

problemen oplossen. Je werkt bij verschillende 

lessen met Chromebooks, zodat je op je eigen 

niveau kunt werken. In de eindexamenklas helpen 

we jou met je keuze voor een vervolgopleiding.

VEURS VOORBURG
• Een interconfessionele school. Alle kinderen met een passend advies van de basisschool zijn  

 van harte welkom! 

• Een kleine vmbo-school met ongeveer 375 leerlingen, 50 docenten en veel persoonlijke aandacht.

• Vmbo - basis, kader en gtl* met en zonder LWOO (leerwegondersteuning).

 *gl en tl hebben wij samengevoegd.

• Een tweejarige brugklas. Aan het einde van de tweede klas kiest een leerling een specifiek profiel,  

 waarin hij examen doet. Er is daardoor voldoende tijd om te ontdekken welk profiel het beste past.

• Gelegen in een rustige buurt, vlakbij station Voorburg en gemakkelijk bereikbaar met het ov. 

KWALITEIT
• Een voldoende beoordeling van de Onderwijsinspectie. 

• Een aantal leerlingen doet examen op een hoger niveau dan hun advies van de basisschool. 

• Leerlingen kunnen examen doen op een hoger niveau in vakken, waarin ze erg goed zijn.

• Onze leerlingen scoren vaak hogere cijfers bij het Centraal Examen in vergelijking met het landelijk  

 gemiddelde van vmbo-leerlingen.

• Afgelopen jaar is 100% van onze basisleerlingen, 97% van onze kaderleerlingen en 84% van  

 onze gtl-leerlingen geslaagd. 

LEERLINGBEGELEIDING
• Een wekelijks hulpuur taal en rekenen voor leerlingen die dat nodig hebben.

• Alle leerlingen krijgen jaarlijks een vaste mentor, die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen  

 en ouders.

• Studievaardigheden voor basis- en LWOO-leerlingen in de brugklas. Zij leren voorbereiden, plannen en  

 leren leren. 

• Training sociale vaardigheden voor kinderen die verlegen zijn of het moeilijk vinden contact te leggen.

• Wij werken samen met Huiswerkbegeleiding Lyceo (lyceo.nl). De huiswerkbegeleiding vindt plaats op  

 onze school. 

• Docenten uit de bovenbouw bieden het vak loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) aan in de  

 onderbouw. Zij begeleiden samen met de mentor de leerlingen bij de profielkeuze.

ZORG EN BEGELEIDING 
• Voor leerlingen met leerproblemen hebben wij een remedial teacher.

• Leerlingen met sociaal–emotionele problemen brengen wij in contact met het school-maatschappelijk  

 werk voor advies en begeleiding.

• De coördinator Passend Onderwijs is er voor leerlingen die in aanmerking komen voor extra zorg. 

OUDERS
• Ouderraad die meedenkt en adviseert over de activiteiten op school.

• Medezeggenschapsraad van ouders en leerkrachten, die adviseert en meedenkt over het beleid  

 van de school. 

KOSTEN 
De ouderbijdrage voor het eerste jaar bedraagt € 200. Deze wordt  

gebruikt voor introductiedagen, brugklaskamp, huur locker, excursies, 

vieringen, activiteiten Ouderraad, schoolreizen, schoolfeesten, etc.
Heeft u een Ooievaarspas, dan kunt u hiermee € 125 aflossen van de ouderbijdrage.  

Het restant betaalt u zelf. 
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vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)

 

Van Horvettestraat 3 | 2274 JW Voorburg | 070 - 419 92 00 | info@veursvoorburg.nl 

// VEURSVOORBURG.NL

AANMELDEN
Het aanmeldformulier en de aanmeldprocedure zijn te vinden op onze website 

veursvoorburg.nl onder Groep 8.

INFORMATIE EN VRAGEN
Monique Meijer | contactpersoon Groep 8 

070 - 419 92 00 of mme@veursvoorburg.nl 

BEREIKBAARHEID
Veurs Voorburg is goed bereikbaar met de fiets en ov. 

Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding.

De school ligt op vijf minuten lopen vanaf station Voorburg.
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