
Wat merken de nieuwe leerlingen van de nieuwe school 
UDO en UGO en hun aanbod?

De twee scholen gaan hetzelfde aanbieden, als de drie "oude" 
scholen. Ook de onderbouw van beide scholen zal dezelfde vakken 
aanbieden als u gewend bent van de oude scholen.

In welk gebouw begin je nu in de brugklas? Als je begint op UGO, dan start je in het gebouw aan de 
Waleweingaarde 103 in de Maten.

Mijn kind zit in groep 7 en gaat in september 2023 naar 
UDO of UGO. Wat merkt hij/zij van de start van de 
nieuwe scholen?

De komende jaren zal iedere leerling nog wel wat gaan merken van 
de start van de nieuwe scholen. 
Schooljaar 2022-2023 start UGO aan de Walewijngaarde. 
UDO start aan de Sprengenweg.
Schooljaar 2023-2024 start UGO aan de Prinses Beatrixlaan. 
UDO start aan de Walewijngaarde.
Schooljaar 2024-2025 hebben beide scholen dus hun nieuwe gebouw 
ter beschikking.

Hebben de scholen hun eigen identiteit of een 
gezamenlijke identiteit?

UDO zal een conventionele indentiteit gaan krijgen. 
UGO zal een openbare school worden. 
Voor de vakinhoud zal dit niet uitmaken. De manier van lesgeven 
en het aanbod is op beide scholen hetzelfde.

Zijn jullie een school met een gelovige achtergrond?

UDO zal een conventionele indentiteit gaan krijgen. 
UGO zal een openbare school worden. 
Voor de vakinhoud zal dit niet uitmaken. De manier van lesgeven 
en het aanbod is op beide scholen hetzelfde.

Werken jullie samen met andere scholen, MBO's en/of 
bedrijven?

Er wordt samengewerkt met alle bedrijven, vervolgscholen en 
basisscholen die voor ons van belang zijn om het onderwijs voor 
onze leerlingen zo betekenisvol mogelijk te maken.

Hoe waren de gemiddelde slagingspercentages van de 3 
scholen de afgelopen jaren?

De slagingspercentages liggen voor alle drie de scholen de 
afgelopen jaren tussen 95 en 100%.

Hoe lang duurt een lesdag? Een lesdag is voor iedereen van 8.30-15.30 uur

Hoe lang is een lesuur? We werken met leseenheden van 30 minuten. Soms zal een les ook 
60, 90 om 120 minuten nodig hebben. Dat is daarmee te realiseren.
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Vragen mbt nieuwe scholen UDO/UGO
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Krijg je 1 mentor of meer?
De meeste groepen krijgen 1 coach. Het kan zijn dat er 2 coaches 
voor een groep komen, als een coach niet de hele week aanwezig 
kan zijn.

Wat zijn de lestijden? Een lesdag is voor iedereen van 8.30-15.30 uur. Tussendoor zullen 
uiteraard een aantal pauzemomenten worden gepland.

Blijf je bij tussenuren op school?
Het streven is dat er geen tussenuren zijn en dat leerlingen in die 
momenten aan het werk kunnen. Mocht dit wel een keer voorkomen, 
dan blijft de leerling op school.

Mag je ook naar huis in de pauze? In de pauze blijf je op school. 
Hoeveel toetsen krijg je per week? Streven is maximaal 2 toetsen per dag en geen 2 talen per dag.

Hoeveel huiswerk krijg je per week? Als jij je werk goed bij houdt op school, dan ben je klaar als je om 
half vier naar huis gaat. Dan heb je dus geen huiswerk.

Krijgen we het eerste jaar alle vakken en ook de 
profielen?

In het eerste jaar krijg je nog geen economie, maar krijg je wel al 
te maken met de profielen. In klas 1 en 2 krijg je alle profielen van 
beide scholen. Daarmee kun je voor klas 3 en 4 een goede keuze 
maken en weet je dus goed wat je wil gaan doen.

Wisselen de leerlingen van lokaal of de docenten?
De leerlingen wisselen van ruimte. We gaan werken op pleinen, 
waar dezelfde soort vakken aangeboden worden. Hierbij kunt u 
denken aan talen, exacte vakken, creatieve vaken, etc.

Als je docent ziek is heb je dan een vrij uur of krijg je les 
van een andere docent?

Het streven is dat er geen tussenuren zijn. Hiervoor kan het dus 
zijn dat je les krijgt van een andere docent, of aansluit bij een 
andere groep.

Gaan we ook veel sporten en welke sporten?

Iedere leerling krijgt 3 klokuren gym in de week. Daarnaast zijn er 
sportdagen gedurende het jaar en zullen er extra keuzemomenten 
worden aangeboden. Tijdens deze momenten zul je met alle soorten 
sporten te maken krijgen.
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heb je met gym lastige opdrachten want mensen die 
vinden het nog al lastig

Net als bij alle vakken kun je ook bij gym alles op je eigen niveau 
doen. Daarin word je uitgedaagd om steeds een stapje meer te gaan 
doen en durven,

Hebben jullie huiswerkklassen?

In principe gaan we ervan uit dat je je werk in de lessen tijdens een 
schooldag afkrijgt. Als dit niet lukt, gaat je coach met jou kijken 
waardoor dit komt. Als het dan nog niet lukt om alles voor elkaar te 
krijgen, kunnen we huiswerkbegeleiding aan gaan bieden.
 Dit is altijd in overleg met jou en je ouders.

Is er huiswerkbegeleiding? Zie hierboven.
Hoeveel klaslokalen zijn er? Per locatie zullen er zo ongeveer 40 lokalen zijn.

Hoeveel lesuren heb je in mavo? Iedere leerling in klas 1 krijgt dezelfde aantallen lesuren. 
De lesdag is meestal van 8.30-15.30 uur.

Hoeveel docenten zijn er? Per locatie zullen er zo ongeveer 100 docenten zijn.
Hoeveel leerlingen zijn er? Per locatie zullen er ongeveer 950 leerlingen zijn.

Wat is het hoogste aantal leerlingen in een klas? Een klas zal voor basisberoeps ongeveer 17 leerlingen zijn. 
Voor kaderberoeps ongeveer 24 en voor mavo ongeveer 27.

Klopt het dat je je telefoon kan opladen in de kluisjes Dat klopt!

Lopen leerlingen stage?

Vanaf klas 1 zullen leerlingen kennis gaan maken met beroepen. 
Dit zal steeds meer een echte stage gaan worden, waar je ook echt 
dingen moet gaan doen die te maken hebben met de richting die je 
hebt gekozen. In klas 1 en 2 zal dit vooral bedoeld zijn om te kijken of 
iets bij je past.

Hebben jullie een gezonde kantine?
Jazeker. In de kantine is het mogelijk om te kiezen uit een heel 
assortiment met veel gezonde producten. Je eigen boterham van 
thuis is natuurlijk ook een hele gezonde oplossing.

Praktische zaken school
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wat gebeurt er als je de eerste 1/2 weken te laat bent  
als ik bijvoorbeelde de weg kwijt raak?

In de eerste periode zijn we natuurlijk vooral bezig met jou te 
helpen je weg te vinden. Je zult merken dat je na een paar dagen 
al heel goed je eigen weg kunt vinden in het gebouw. Na die eerste 2 
weken gaan we er dan ook een beetje meer op letten of je wel op tijd 
komt in de lessen.

Krijg je een te laat briefje als je niet weet waar een 
lokaal is op je eerste dag??? Nee hoor, we gaan je daar goed bij helpen als het nodig is.

Doe je met school ook buiten dingen?

In onze scholen willen we je vooral laten zien hoe dingen werken. 
Dat doen we het liefste door buiten school dingen te gaan doen. 
Bijvoorbeeld in de omgeving of in de natuur, maar ook bij bedrijven 
en instellingen!

Wat is een reisweek?

Een reisweek is bijvoorbeeld in klas 4 met een groep leerlingen en 
docenten een aantal dagen naar het buitenland. Dan ga je 
bijvoorbeeld naar Parijs om te zien hoe dit stad eruit ziet. Hoe dat 
over 4 jaar voor jullie is, dat kan natuurlijk nog heel erg 
veranderen. We informeren jullie daar natuurlijk zo snel mogelijk 
over.

Hebben jullie ook talenturen/plusvakken? Zo ja, welke?

Jazeker. Je kunt hier kiezen uit een groot aanbod van 
verschillende dingen. Er zit voor iedereen iets tussen wat je leuk 
vindt. Je kunt hierbij denken aan het maken van een bullet journal,
fanatiek padellen en de nodige kook- /bakonderdelen.

Bijzondere activiteiten
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Als ik het goed begrepen heb, gaan de 1e jaars direct op 
kamp?

In het eerste jaar starten we de eerste week met introductie om 
alles en iedereen goed te leren kennen. Na twee weken weet je al 
een heleboel en is het belangrijk om ook met de klas een goede 
band te krijgen. Daarom gaan we eind september met alle klassen 
op kamp. Dit kamp staat in het teken van elkaar en de docenten 
leren kennen. Dit doen we door heel veel samenwerkings- en 
klassenactiviteiten.

Tot wanneer kan ik mij inschrijven? Je kan je inschrijven tot 1 april 2023

Hoe kan ik mij aanmelden?

Download het aanmeldformulier van onze website en vul deze in. 
Daarna stuur je deze naar of lever je in bij onze school. Na jouw 
aanmelding nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek, waarin 
we samen kijken welke school het beste bij je past. 

Kunnen de aanmeldingen vol zitten?

Nee. Je kunt je gewoon aanmelden en je hebt hoe dan ook een 
plekje, als het advies van de basisschool klopt met welke niveaus 
wij aanbieden. Je kunt via de beslisboom kijken welke locatie het 
beste bij je past. In het kennismakingsgesprek gaan we ook nog 
kijken welke locatie het beste bij jou past (UDO en UGO).

Kan ik ook in de klas komen bij een vriendje of 
vriendinnetje? Ja dat kan. Op het aanmeldformulier kun je dit aangeven. 

Welke profielen hebben jullie?

We bieden de profielen Zorg & Welzijn en Techniek (Produceren, 
Installeren & Energie/ Mobiliteit & Transport/ Bouwen, Wonen & 
Interieur) aan op UDO. Dienstverlening & Producten wordt 
aangeboden op UGO. Binnen Dienstverlening & Producten kun je 
heel veel verschillende keuzevakken volgen. Kijk hiervoor bij de 
werelden op de website.

Aanmelden brugklas

Profielen
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Wanneer kiezen de brugklassers een richting voor 
bijvoorbeeld zorg en welzijn of techniek?

Pas aan het einde van klas 2 moet je een profiel/ richting gaan 
kiezen. In klas 1 en 2 ga je bij alle profielen kijken en krijg je een 
goed idee wat je het beste kunt gaan kiezen. In klas 1 hoef je dus 
nog niet te kiezen.

Waar kan ik meer informatie vinden over de profielen? 
Zijn hier ook video's van? Meer informatie over onze profielen vind je terug op onze website.

Ik weet nog niet wat ik wil worden, is dat erg?

Dat is helemaal niet erg. We gaan je zoveel mogelijk helpen om in 
4 jaar daarachter te gaan komen. Als je er daarna achter komt, dat je 
toch niet goed hebt gekozen op onze school, dan kun je daarna nog 
steeds alle kanten op.

Doen jullie ook iets met muziek/musical/kunst?

Bij Dienstverlening & Producten kun je kiezen voor het keuzedeel 
Kunst en Cultuur. In klas 1 en 2 krijg je sowieso allerlei 
verschillende kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, 
podiumkunst/drama/muziek). In de bovenbouw van de mavo is het 
mogelijk om het vak beeldend te kiezen. Hierin gaat het naast 
creatief bezig zijn, ook voor een groot deel over kunstgeschiedenis.

Doen jullie ook iets met film en fotografie? Bij Dienstverlening & Producten kun je kiezen voor het keuzedeel 
Multimedia & Vormgeving. Hierin komen film en fotografie aan bod.

Als je een keus moet maken voor profiel, kan iedereen de 
gewenste profiel kiezen? Of moet je dan een minimale 
niveau hebben voor een bepaalde profiel? Voorbeeld 2de 
jaar krijg je basis, kan je met basis ook techniek kiezen? 

Iedere leerling kan ieder profiel kiezen. Ook alle keuzevakken 
kunnen door iedereen gekozen worden. Het verschil zit in de soort 
opdrachten. Dus bij basisberoeps krijg je iets andere soort 
opdrachten dan bij kaderberoeps of mavo.

Wat is de profielkeuze voor:
juf Zorg&Welzijn
agent/leger Dienstverlening&Producten
kapper Zorg&Welzijn
verpleegster Zorg&Welzijn
eigen bedrijf Dienstverlening&Producten
installateur Produceren, Installeren en Energie
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    automonteur Mobiliteit en Transport
Iets in de ICT Dienstverlening&Producten
Iets met sport Zorg&Welzijn of Dienstverlening&Producten. Mavo voor LO2.
kok Dienstverlening&Producten
bakker Dienstverlening&Producten
natuur Dienstverlening&Producten

Kan je mavo/havo doen?

Nee. Je kunt wel in klas 3 en 4 van de Mavo de route kiezen om je 
voor te bereiden op de Havo. Je volgt dan vakken, die je ook 
opdrachten laten doen van de Havo. Na Mavo 4 kun je dan 
overstappen naar Havo 4. In de onderbouw kun je bij 
verschillende vakken ook op hoger niveau dan de Mavo werken.

Kan een leerling zich ook inschrijven voor mavo/havo als 
ze havo advies hebben?

Een leerling met mavo/havo of havo advies kan zich ook 
inschrijven. In het kennismakingsgesprek gaan we bespreken of 
UDO/UGO bij je past.

Wat zijn dakpanklassen?

Dakpanklassen zijn klassen waar leerlingen in zitten van 2 niveaus. 
Dus bijvoorbeeld in de dakpanklas zitten leerlingen met een 
basisadvies en leerlingen met een kaderadvies, maar ook leerlingen 
met een basis/kaderadvies.

Als je kader advies hebt, word je dan ingedeeld in 
brugklas kader/mavo?

Leerlingen met een kaderadvies kunnen ingedeeld worden in een 
basis/kaderklas of een kader/mavoklas. In het kennismakingsgesprek 
en het gesprek met jouw basisschool maken we de keuze welke het 
wordt.

Stel je hebt kader advies, maar wil toch graag mavo 
proberen. Wie beslist of je in de kader-mavo klas 
geplaatst wordt?

Zie hierboven.

Kan je vanaf kader nog naar mavo door stromen?

Zeker. In klas 1 en 2 gaan we goed kijken welk niveau er bij je 
past. Dan doet de coach in overleg met jou en je ouders. Het maakt 
dus eigenlijk niet uit in welke klas je begint. We hebben nog 2 jaar de 
tijd om te kijken welk niveau en welk profiel het beste voor jou is.

Advies
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    Komen alle leeringen met hetzelfde advies in dezelfde 
klas of wordt dit opgesplitst? Zie stukje over dakpanklassen.

Moet je een eigen laptop hebben? Nee.
Ik heb voor mijn dyslexie een laptop nodig, mag ik die 
meenemen? Dat mag zeker!

Wat zijn de eisen die jullie stellen aan de laptop? Deze informatie vind je op onze site.

Hebben jullie ook een dyslexieprotocol? Ja wij hebben een dyslexieprotocol. Deze is te vinden op onze site.

Hoe gaan jullie om met ADHD en dyslexie? 
In beide gevallen geldt dat we met jou en je ouders in esprek gaan, 
om te kijken wat jou het beste helpt. Niet iedereen heeft baat bij 
dezelfde dingen, dus dat gaan we goed overleggen.

Wordt er extra hulp gegeven aan kinderen die moeite 
hebben met rekenen op de basisschool?

Als dat nodig is, dan zullen we dat aanbieden. De docenten en je 
coach zullen proberen je zoveel in de lessen te helpen. Als blijkt dat 
dit niet genoeg is, dan gaan we kijken hoe we je nog meer kunnen 
gaan helpen. Dit doen we in overleg met jou en je ouders.

Biedt de school LWOO aan?

LWOO houdt in dat als je op een bepaald onderdeel extra hulp nodig 
hebt, dat je dat kunt krijgen. Dat bieden we als school aan iedereen 
die dat nodig heeft. Je coach zal dit goed in de gaten houden met jou 
en je ouders.

Hoe ziet de ondersteuning voor kinderen met autisme 
eruit?

Binnen autisme zijn veel mogelijkheden om iemand te helpen. Het 
is van belang dat we met jou en je ouders bespreken (en met de 
basisschool) wat je nodig hebt. Het is handig om dit in ieder geval in 
het kennismakingsgesprek met elkaar door te nemen.

Kan je ook afgewezen worden bij het Expertisepunt?
Dat kan. We hebben niet voor iedereen plek. We zullen misschien 
keuzes moeten maken. In veel gevallen is het namelijk zo, dat de 
coach je kan helpen en dat het Expertisepunt niet nodig is.

Open Dagen

Laptop/Bring your own device

Begeleiding
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Wanneer vinden de Open Dagen plaats? De Open Dag van UDO is op 31 januari en van UGO op 7 februari. Op 

onze site vind je binnenkort hier meer informatie over.

Is er ook een virtuele rondleiding? Niet echt een rondleiding, maar wel beelden van verschillende delen 
van de scholen in de film.

Wanneer is de kennismakingsdag? De kennismakingsdag is op woensdag 22 juni. 
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