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OP ZOEK NAAR

EEN VMBO-SCHOOL?
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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.

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. François Vatel 
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? 

Wil je extra sporten? 

Houd je van bakken en koken?  

Ga je op brugklaskamp? 

Hoe lang wil je fietsen?
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Hoe groot zijn de klassen? 



DE SCHOOL
François Vatel is een kleine vmbo-school met 

basis, kader, gl en tl. Wij hebben ongeveer 365 

leerlingen en 50 docenten, die elkaar kennen.

Je krijgt veel persoonlijke aandacht. Een klas telt 

maximaal 24 leerlingen, een LWOO-klas (leer- 

lingen die extra ondersteuning nodig hebben) 

telt 16 leerlingen. 

Je krijgt op onze school de kans het beste uit 

jezelf te halen. Je werkt aan je persoonlijkheid, 

maar wordt in de les ook uitgedaagd als toe-

komstige professional. Wij willen dat leren op 

de Vatel voor jou een succeservaring is! Onze 

leerlingen komen vooral uit Den Haag, maar ook 

uit Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker- 

Nootdorp, Wassenaar en het Westland. 

HET GEBOUW
Wij hebben een stoer gebouw. Binnen en buiten is genoeg ruimte om 

te leren, werken, sporten en ontspannen. Je komt de school binnen 

in onze gezellige hal, waar je aan het werk gaat met projecten,  

lessen of huiswerk. Er is een grote gezonde kantine. Afgelopen  

jaar kregen wij de gouden schoolkantineschaal: een prijs voor ons  

assortiment in de kantine. Onze leerlingen houden van koken en 

bakken. We hebben drie keukens, een chocolaterie, restaurant en 

winkel. In ons restaurant komen vooral buurtgenoten voor lunch of 

diner. Onze leerlingen verzorgen dan de bediening. Verder hebben 

wij een gymzaal, tuin en computerlab én de school krijgt dit jaar een 

eigen filmstudio voor de leerlingen. Vatel grenst aan winkelcentrum  

Mariahoeve en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

VAKKEN 
In de brugklas krijg je algemene en  

praktijkvakken.

Algemene vakken - beide profielen

• Nederlands en Engels

• wiskunde en rekenen

• geschiedenis en aardrijkskunde 

• mens & natuur

• natuur- en scheikunde (extra voor MVI)

• beeldende vorming 

• sport

• loopbaanoriëntatie

• mentorlessen

Praktijkvakken - Horeca, Bakkerij & Recreatie 

• koken, banket- en broodbakken  

 en later in de opleiding:

• gastheerschap, waarbij je leert gasten te  

 ontvangen

• serveren in het restaurant

• plannen en organiseren van evenementen  

 en sportdagen (bij Recreatie)

Praktijkvakken - Media, Vormgeving & ICT 

• webdesign

• posters en maquettes ontwerpen

• video’s opnemen en monteren

• games bedenken, ontwerpen en maken

• apps ontwerpen en programmeren

• robotica

• foto’s maken en bewerken

• een computernetwerk bouwen 

BRUGKLAS
Je kunt kiezen uit twee profielen, waarmee je 

al direct in de brugklas start: 

Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) 

of

Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Omdat je direct start met je profiel, krijg je 

naast algemene vakken ook praktijkvakken. 

Veel van onze leerlingen vinden dat fijn, omdat 

ze praktisch zijn ingesteld en graag met hun 

handen werken. De profielen zijn heel verschil-

lend. Bij Horeca, Bakkerij & Recreatie ligt de 

focus op (banket)bakken en koken. Bij Media, 

Vormgeving & ICT richt je je op ICT en leer je 

alles over het werken aan en met computers. 

Maar je bent ook creatief bezig. Bijvoorbeeld 

met het bouwen van een website of het ont-

werpen van een app.

Welk profiel past bij jou? Bij beide profielen 

word je breed opgeleid en kun je doorstromen 

naar verschillende mbo-opleidingen.
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LEERLINGBEGELEIDING
Het is fijn als het goed gaat op school. 

Daarom krijg je in de brugklas meteen 

het vak studievaardigheden. Je leert 

hoe je moet plannen, overzicht krijgt 

over de verschillende vakken en de 

leerstof en hoe je het beste kunt 

leren. Daarnaast zijn er extra bijlessen 

voor Nederlands, Engels, wiskunde en 

rekenen, als je dat nodig hebt. En er 

is een remedial teacher die leerlingen 

helpt met specifieke leerproblemen. 

Onze school biedt ook huiswerkbege-

leiding aan. 

DEBATTEREN
Bij het vak Nederlands oefen je regelmatig 

met debatteren. Omdat er best veel Vatel-

lers zijn die dit leuk vinden, doet de school 

tegenwoordig met succes mee aan debat-

wedstrijden. In november 2018 wonnen 

we - na de strenge voorrondes te hebben 

overleefd - de tweede prijs bij het Haags 

Kinderrechten Debat #supertrots. 

EXTRA’S

KWALITEIT
Je krijgt op onze school veel persoonlijke aandacht, 

zodat je kunt groeien. Wij leiden Vatellers op tot 

teamspelers, die goed kunnen samenwerken en 

ondernemend en creatief zijn. Samen met jou 

werken wij aan zelfvertrouwen en een positief 

zelfbeeld. Dat maakt je weerbaar. We leren je ook 

verantwoordelijkheid te nemen, zowel voor jezelf 

als voor anderen. Leerlingen presteren meestal 

goed op de François Vatel en daar zijn wij trots op!  

Als blijkt dat je boven je advies van de basisschool 

presteert, dan kan je examen doen op een hoger 

niveau.
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MENTOR
Alle klassen hebben een vaste mentor die de klas bege-

leidt. 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.  

Tijdens de mentorlessen werk je in de onderbouw aan 

het vak loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Je 

ontwikkelt een portfolio (een persoonlijk dossier), waar-

in je opdrachten, verslagen en presentaties vastlegt. 

Deze ervaringen gaan je helpen bij je keuze voor een 

vervolgopleiding. 
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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.



LEERLINGACTIVITEITEN 
Als je voor onze school kiest, ga je in september met alle 

brugklassers op kamp. Afgelopen jaar gingen we naar Ayers 

Rock. We doen altijd een sportief programma en door 

kennismakingsspellen leer je andere eerstejaars en de 

docenten goed kennen. Door het jaar heen organiseren 

we, samen met de leerlingraad, nog veel meer activiteiten, 

zoals schoolreizen, schoolfeesten, Halloween, Sinterklaas, 

Kerst(gala), sportactiviteiten en culturele activiteiten zoals 

film en toneel. We hebben ook een Londenreis en gaan 

naar Euro Disney. Onze HBR-leerlingen doen regelmatig 

mee aan kookwedstrijden, zoals Skills en de Haagse Master-

chef. Vatellers vinden dit leuk en slepen regelmatig prijzen 

in de wacht. 

PROFIELEN
Als je kiest voor François Vatel, kies je direct een profiel. De school 

biedt twee heel verschillende profielen. De keuze is aan jou!
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SPORTIEF EN GEZOND
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 super mooie gymzaal. 

Naast de vier uur sport in je rooster, 

kun je ook sporten in de pauzes en 

na schooltijd. Zo kun je meedoen aan 

basketbal, zaalvoetbal, freerunning, 

kickboksen, dans en tafeltennis. Vanaf 

het voorjaar gaan we zoveel mogelijk 

buiten sporten. Onze HBR-leerlingen 

zijn vaak actief in de keuken, waar zij 

de basis van het horecavak leren.  

Daar zetten wij in op een gezonde 

levensstijl en gezonde producten  

en recepten.
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HORECA, BAKKERIJ & RECREATIE  
basis, kader, gl en tl

HBR-leerlingen kiezen voor de Vatel, 

omdat zij koken en bakken echt heel leuk 

vinden en meestal in de horeca willen 

gaan werken. HBR is best een bijzondere 

opleiding, omdat Vatel de enige school 

in Den Haag en de directe omgeving is, 

die deze opleiding aanbiedt. 

MEDIA, VORMGEVING & ICT  
kader

MVI-leerlingen kiezen vooral voor het 

vakgebied ICT. Daar gebeurt veel, denk 

maar aan de ontwikkelingen met apps, 

smartphones en artificial intelligence.  

Er is veel werk in de ICT, er komt steeds 

nieuw werk bij en er is altijd behoefte 

aan nieuwe, jonge mensen.
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In de derde klas doe je voor beide profielen al examen in de praktijkvakken. In de vierde klas mag je 

ook keuzevakken kiezen en werk je toe naar de rest van je  examen.



JOUW TOEKOMST
Op Vatel 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.   

FRANÇOIS VATEL 
• Een interconfessionele school. Alle kinderen met een passend advies van de basisschool zijn  

 van harte welkom! 

• Een kleine vmbo-school met ongeveer 365 leerlingen, 50 docenten en veel persoonlijke aandacht.

• Vmbo - basis, kader, gl en tl met en zonder LWOO (leerwegondersteuning).

• Leerlingen starten meteen in de brugklas met het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie of Media,  

 Vormgeving & ICT. Veel kinderen vinden het fijn dat ze daardoor direct praktijkvakken krijgen,  

 als afwisseling van de theorie.

• Gelegen in een rustige buurt, naast winkelcentrum Mariahoeve en goed bereikbaar met het ov. 

KWALITEIT
• Een voldoende beoordeling van de Onderwijsinspectie. 

• Vatel biedt alle niveaus, ook gl en tl met een extra praktijkvak. Dit is vooral aantrekkelijk voor leer- 

 lingen die het niveau gl/tl aan kunnen, maar praktisch zijn ingesteld.  

• Wij proberen het maximale uit leerlingen te halen. In de derde klas doen zoveel mogelijk leerlingen   

 examen op kaderniveau. Ook LWOO-leerlingen doen bij ons de kaderopleiding. Leerlingen die dit toch  

 niet aankunnen, doen dan het basis-examen. 

LEERLINGBEGELEIDING
• Wekelijks bijles Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen voor leerlingen die dat nodig hebben.

• Studievaardigheden in de brugklas. Leerlingen leren voorbereiden, plannen en leren leren. 

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

 ouders.

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

 onze school. 

• De mentor biedt in de onderbouw het vak loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) aan en begeleidt  

 de leerlingen bij hun keuze voor een vervolgopleiding.

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

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

 beleid van de school. KOSTEN 
De ouderbijdrage voor het eerste jaar bedraagt € 145. Dit wordt o.a. 

gebruikt voor projecten, sportdagen, schoolfeesten en vieringen.

Kiest uw kind voor HBR, dan is de aanschaf van speciale werkkleding  

verplicht. De bestelling loopt via de school en de kosten bedragen  

€ 110.
Heeft u een Ooievaarspas (alleen voor inwoners van Den Haag), dan kunt u hiermee € 125 

aflossen van de ouderbijdrage.  
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INFORMATIE VOOR OUDERS
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Granaathorst 20 | 2592 TD Den Haag | 070 - 344 00 00 | info@vatel.nl

// VATEL.NL

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

vatel.nl onder Groep 8.

INFORMATIE EN VRAGEN
Ludo Tuitel | contactpersoon Groep 8

070 - 344 00 00 of ttl@vatel.nl 

BEREIKBAARHEID
De school is goed bereikbaar met de fiets en ov. 

Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding. 

De school ligt vlakbij station Mariahoeve.
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