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Hubertus & Berkhoff
Schoolsoorten:
praktijkonder.
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo

Adres
Stadsdeel
Telefoon
E-mail
Website
Bestuur

Betuwestraat 29,
1079 PR Amsterdam
Zuid
020 579 7190
info@hubertusberkhoff.vova.nl
www.checkdehubertusberkhoff.nl
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schoolleiding
Contactpers. onderbouw
Richting
Aantal leerlingen
Bereikbaar met

dhr. R. Versteeg
dhr. J.C. Bregman
algemeen bijzonder
520
tram 4, bus 62, 65, 245, 354,
612 en trein (RAI)

vwo
Extra
ondersteuning:
lwoo
tussenvoorzien.
VSO

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Deze school is een vakschool
en doet mee aan de centrale
loting & matching. Je moet
een intake doen als je je wil
aanmelden voor deze school.
De intakes vinden plaats in
de periode van 20 januari tot
10 februari. Op de website
van de school en tijdens
de open avonden wordt
meer verteld over de intake.
Meteen na de intake hoor je
of je past bij deze vakschool
en of je Hubertus & Berkhoff
dus op je voorkeurslijst mag
zetten. Ook als Hubertus &
Berkhoff niet je eerste keuze
is, zul je een intake moeten
doen. Bij deze school kun je
je aanmelden tussen maandag 27 februari en vrijdag 10
maart.

Mentoraat
Er is wekelijks een mentoruur.
De mentor zorgt voor het
aanleren van sociale vaardigheden, studievaardigheden
en huiswerkstrategie.
Decanaat
De decaan begeleidt de leerlingen naar het vervolgonderwijs. Van onze leerlingen
stroomt 95 procent rechtstreeks door naar de Hotelen Bakkerijschool van het
ROC van Amsterdam (mbo).
Opvang bij lesuitval
Zoveel mogelijk worden
de lesroosters ingekort of
overgenomen.
Extra begeleiding
Bijles
Er is bijles en remedial
teaching.

Schoolprofiel

Huiswerkbegeleiding
Eén keer per week na schooltijd is er een huiswerkklas.
In de les is er aandacht voor
huiswerk maken.
Begeleiding bij dyslexie
Hier wordt rekening mee
gehouden en extra ondersteuning is mogelijk.
Extra taalondersteuning
Remedial teaching.
Begeleiding bij faalangst
Faalangstreductie- en weerbaarheidstraining (Rots en
Water-methode).
Anders
Steunlessen (met nog meer
persoonlijke aandacht) voor
taal en rekenen.

Kosten 1e leerjaar

€ 80: werkweek 1e jaar
€ 150: beroepskleding en
materiaal, festiviteiten en
excursies
€ 50: TTO (tweetalig onderwijs)

Zittenblijven
Leerlingen blijven in principe
niet zitten in het eerste jaar.

Bijzonderheden

met dakterras op de Zuidas
in Amsterdam. De kleinschaligheid wordt gewaarborgd
door de verdeling van onderen bovenbouw.
Veiligheid
De school is kleinschalig en
daardoor overzichtelijk.
Computers
De school heeft wifi, twee
computerlokalen en leerlingen gebruiken in bepaalde
lessen tablets.
Buitenschoolse activiteiten
Sportdagen, theaterdag,
vakwedstrijden, Artis,
musea, schoolkampen,
schoolfeesten, zwemmen,
schaatsen, bowlen en een
galafeest.
Reizen
De eerste en derde klassen
gaan op werkweek, de
tweede klas gaat een dagje
uit en de vierde klas gaat
op bakkers- of horecareis.
TTO gaat in het vierde jaar
naar Londen.
Ouderbetrokkenheid
Actieve oudercommissie.
Leerlingenraad
De school heeft een actieve,
betrokken leerlingenraad.

Huisvesting
Hubertus & Berkhoff, De
Culinaire Vakschool, zit in een
gloednieuw schoolgebouw

Open dagen
Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool, is gevestigd
in een nieuw schoolgebouw op de Zuidas in Amsterdam.
Leerlingen kunnen aan de slag met Horeca, Brood & Banket en Recreatie. Onze nieuwe school beschikt over bakkerijen, keukens, twee eigen lesrestaurants en een Grand
Café waar de leerlingen kunnen oefenen in de praktijk.
Deze zijn toegankelijk voor gasten van buiten de school.
Vanaf het eerste leerjaar zijn de kook-, bak- en serveerlessen gericht op zelfstandig functioneren en ouderwets
vakmanschap. Gedrag, inzet en motivatie zijn erg belangrijk.
Verder staat individuele aandacht centraal, zodat iedereen
zich snel op zijn gemak voelt. Voor de kaderberoepsgerichte
leerweg is er eventueel Tweetalig onderwijs (TTO).

¯ Donderdag 19 januari 2017 van 18.00 tot 20.30 uur
¯ Dinsdag 7 februari 2017 van 18.00 tot 20.30 uur

Soorten onderwijs
Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo
tweetalig vmbo-k

Klassen Leerlingen Brugjaren

6
1

20
20

vmbo-sectoren: horeca, brood & banket, recreatie,
tweetalig onderwijs (TTO)

2
2

