
 
 
 Samen het verschil 
 yulius.nl 

"Iedere leerling heeft kwaliteiten. Bij ons kan uw kind 

groeien en zijn kwaliteiten ontdekken'.  

 

Heeft uw kind speciale onderwijsbehoeften en zoekt u 

een school voor voortgezet onderwijs? Dan is De Gaard 

in Spijkenisse misschien de aangewezen school voor 

uw zoon of dochter. We zorgen voor passend 

onderwijs, door speciale aandacht en zorg waar dat 

nodig is. Leerlingen van De Gaard komen daardoor 

beter tot hun recht.  

 

DE LEERLINGEN 

De Gaard geeft onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar 

die door (het vermoeden van) een psychische stoornis 

behoefte hebben aan extra ondersteuning. De Gaard houdt 

rekening met hun behoeften en helpt hen om te gaan met 

hun problemen. We ondersteunen uw kind in wie hij of zij is. 

Samen met u en uw kind bepalen we wat daarvoor de beste 

manier is.  

 

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Iedereen heeft kwaliteiten, maar soms zijn die nog niet 

opgemerkt, niet door de leerling zelf of niet door zijn 
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omgeving. Het onderwijs en de ondersteuning op De Gaard 

zijn erop gericht om uw kind te laten groeien en zijn of haar 

kwaliteiten te ontdekken.  

 

DE SCHOOL 

De leerlingen zijn verdeeld over negen klassen met 

gemiddeld twaalf leerlingen per klas. Uw kind komt in de 

klas die past bij zijn niveau en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Elke klas heeft een eigen lokaal met een vaste 

docent voor alle theorievakken. Dat biedt uw kind structuur 

en duidelijkheid. De praktijkvakken volgen de leerlingen met 

een vakdocent in een ander lokaal.  

 

ONDERWIJS 

De Gaard is een vmbo-school met drie verschillende 

leerwegen, namelijk basis-, kader- en de theoretische 

leerweg (TL).  Pas aan het einde van het tweede leerjaar 

wordt de definitieve keuze voor een leerweg en een profiel 

gemaakt. Elke leerweg leidt naar een erkend diploma.  

Ook kunnen de meeste leerlingen kiezen voor een profiel. 

De leerlingen die de basisleerweg volgen hebben de keuze 

uit Verkoop & Retail of Logistiek. De leerlingen die de 

kaderleerweg volgen doen Horeca, Bakkerij en Recreatie en 

de leerlingen van de theoretische leerweg kiezen tussen de 

profielen Zorg & Welzijn en Economie.   

 

ONDERSTEUNING 

Veel van onze leerlingen hebben moeite met emoties, 

stress of hebben angsten. Wij vinden het welbevinden van 

onze leerlingen en het omgaan met elkaar erg belangrijk en 

daar besteden we veel aandacht aan.  

Voor directe ondersteuning kan uw kind ook terecht bij de 

schoolcoach. Zij coacht op het sociaal-emotioneel 

welbevinden van de leerlingen en is de anti-pestcoördinator.   

Bewegen zien we als een gezonde behoefte. Deze behoefte 

gebruiken we dagelijks voor de maatschappelijke vorming 

en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.  

 

KLAAR MET SCHOOL 

In het laatste leerjaar zoeken we samen met u en uw kind 

naar de best passende vervolgplek. De meeste leerlingen 

van De Gaard vervolgen hun opleiding op het mbo, maar 

het kan ook een passende arbeidsplaats of dagbesteding 

zijn.  

 

 

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over De Gaard? Kijk dan op 

www.yulius.nl/onderwijs. Wilt u uw zoon of dochter 

aanmelden voor plaatsing op De Gaard? Ga dan naar 

www.yulius.nl/onderwijs en klik op 'Aanmelden'.  
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De Gaard  

Bessengaard 93a 

3206 AG Spijkenisse 

degaard@yuliusonderwijs.nl  
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