
YES. 
we willen
je graag
ontmoeten.

Alles wat je wilt weten over 
het nieuwe YES CollegeKan niet bestaat niet



Vanaf mei 2023 is er een gloednieuwe school 

in Den Haag voor leerlingen met een kader/TL-, 

TL-, TL/havo- of havo-advies: het YES College 

Den Haag.

Naast vakken als wiskunde, Nederlands en Engels 

krijg je bij ons een extra les. Het staat niet op 

je diploma en je krijgt er ook geen cijfer voor. 

Toch zijn wij er elke dag mee bezig. Die les heet: 

‘Worden wie je kan zijn’ - dit draait allemaal om 

talent, trots en zelfvertrouwen. 

Op onze school vinden wij niet alleen dat 

iedereen mogelijkheden heeft, maar vooral 

dat er voor iedereen kansen moeten zijn. 

En die kansen komen als jij in jezelf gelooft. 

Daarom zeggen wij tegen al onze leerlingen: 

kan niet, bestaat niet.

KAN NIET BESTAAT NIET 
YES COLLEGE DEN HAAG



jouw Niveau! 
De kader/TL-klas is een kansenklas. In de 

kader/TL-brugklas werk je op TL-niveau.

Dit betekent dat je boeken, je lesstof en je 

toetsen op TL-niveau zijn.

Heb je een TL-advies? Dan kom je in de TL-

brugklas en ga je in 4 jaar voor je TL-diploma.

In de TL/havo-brugklas werk je op havo-

niveau. Je gebruikt precies dezelfde boeken 

als de havo-klas en je krijgt dezelfde toetsen. 

Het enige verschil is dat je na het maken van 

een toets een cijfer krijgt op TL-niveau én een 

cijfer krijgt op havo-niveau.  

 

Heb je van de basisschool een havo-advies 

gekregen? Dan start je in onze havo-klas. 

Deze opleiding duurt 5 jaar. Na klas 3 havo 

stroom je door naar klas 4 havo op het 

Hofstad Lyceum. We hebben een nauwe 

samenwerking met het Hofstad Lyceum, dus 

zorgen we voor een goede doorstroming. 

Wij hebben allang 
gezien hoe groot jij 
kan worden.
Nu jij nog.

Het YES College is een kleine school met 

zo’n 540 leerlingen. Je komt in een kader/

TL-brugklas, een TL-brugklas, een TL/havo-

brugklas of in een havo-brugklas. 

Dit hangt af van je advies. Na de brugklas 

bepalen we welk niveau het beste bij je past. 





KEUZE-UREN 
In de onderbouw kies je 3 uur per week 

een keuzevak, bijvoorbeeld een moderne 

taal zoals Frans, Spaans, Chinees of Arabisch.  

PROJECTUREN 
Leren in de praktijk en buiten school, 

samenwerken met klasgenoten, leidt tot 

iets moois en iets waar je trots op kunt zijn. 

Denk aan projecten over sport, kunst, cultuur, 

duurzaamheid en technologie. Dit zit dus ook 

in jouw lesprogramma. 

MENTOR  
Jouw mentor is erg belangrijk dus die 

zie je heel vaak: tijdens zijn/haar les, bij 

het startkwartier (2 keer per week) en de 

coaching (2 keer per week). Jouw mentor 

helpt je bij je planning en viert met jou je 

successen!  

MEDIATHEEK  
In onze mediatheek kan je rustig werken en 

informatie inwinnen voor bijvoorbeeld een 

project. En dan hebben we het nog niet 

gehad over de leerpleinen. Ook daar kan je 

rustig werken of in groepjes aan de slag.

Als jij je 
dromen 
hardop 
uitspreekt, 
dan gaan 
wij er 
samen aan 
werken.



SPORT
Je kunt veel sporten bij ons op school! Tijdens 

de keuzeprojecten, tijdens de gymlessen en 

met de gratis naschoolse sporten die we 

aanbieden.

Op het YES College hebben we prachtige 

gymzalen. Met mooi weer gymmen we 

buiten op de ruime sportvelden naast de 

school, waar ook regelmatig de naschoolse 

sporten zijn. 

Je kunt vier middagen in de week deelnemen 

aan onze gratis naschoolse sportactiviteiten. 

Zo kun je bijvoorbeeld freerunnen, 

basketballen of voetballen. Voor zaalvoetbal 

en de ADO Den Haag VO-Voetballeague ben 

je bij het YES College ook aan het juiste adres.

 

STUDIEBEGELEIDINGS-
KLAS (SBK) 
Soms heb je even wat extra hulp nodig bij 

het leren of wil je gewoon even een rustige 

plek om geconcentreerd te kunnen werken. 

Voor deze leerlingen hebben we op drie 

middagen in de week de SBK. Hier kan je 

onder begeleiding je huiswerk maken.



CHROMEBOOK 
EN PLAN-AGENDA 
In de brugklas krijg je een Chromebook in 

bruikleen, waarmee je op school en thuis kan 

werken. Deze wordt door school betaald. Je 

krijgt ook een agenda van school. We helpen 

jou hoe je goed je huiswerk kan plannen.

 

GESCHEIDEN PAUZES
Pauzes houd je op het YES College met 

leeftijdsgenoten. Klas 1 en 2 hebben namelijk 

andere pauzes dan de bovenbouwklassen. 

Tijdens schooltijd zijn leerlingen in school of 

op het schoolplein. 

 

BRUGKLASKAMP
Aan het begin van het schooljaar ga je 

met alle leerlingen van de brugklas en de 

mentoren een paar dagen op kamp. 

Supergezellig en je maakt al direct vrienden. 

We organiseren een heel leuk programma 

met onder andere kennismakings- en 

sportactiviteiten, een avondspel en de 

Challenge Run. 

KENNISMAKING VOOR
DE ZOMERVAKANTIE
Als jij je bij ons op school inschrijft, dan 

ontmoet je al vóór de zomervakantie je 

nieuwe klasgenoten en je mentor. Deze 

middag zijn er leuke activiteiten, zodat je na 

de zomervakantie al met een positief gevoel 

kunt starten!

 

Open Dag 
en Informatieavond 
Kom met je ouder(s)/verzorger(s) langs 

tijdens onze Open Dag en Informatieavond.

Open Dag
za 28 jan 
10/13 uur

Informatieavond
vr 10 feb 
19.30/20.30 uur 



10 x YES
10 redenen om JA te zeggen 
tegen het YES College:

1. Docenten die 100% in jou geloven.

2.  Hulp bij het leren én je persoonlijke ontwikkeling.

3.  Een kleine school met aandacht 
 voor elke leerling.

4.  Een gloednieuw schoolgebouw.

5.  Een eigen mentor die altijd voor je klaar staat.

6.  Naschools gratis freerunnen, basketbal,
 voetbal en meer. 

7. Keuze-uren en extra talen.

8. Een Chromebook van school in bruikleen.

9. Studiebegeleidingsklas 3 dagen per week.

10.  Een fijne, positieve sfeer.

Albardastraat 13 S • 2555XP Den Haag

www.yescollege.nlKan niet bestaat niet

Nieuw schoolgebouw
Het schoolgebouw van het YES College 

wordt in mei 2023 opgeleverd. Daarvoor 

zijn onze bovenstaande bezoekmomenten 

en inschrijfmomenten in het gebouw van 

Hofstad Mavo Havo, Albardastraat 25, 

Den Haag. Ook al kan je nog niet in ons 

gloednieuwe gebouw, je kunt wel alvast 

kennismaken met ons team, alles te weten 

te komen over het YES College en alle vragen 

die je hebt aan ons stellen! 

Meer informatie 
Heb jij of hebben je ouder(s)/verzorger(s) 

nog vragen of wil je weten hoe je je voor 

onze school kunt aanmelden? Neem dan 

contact op met mevr. S. Dispa 070-3971541 

of dpa@yescollege.nl.

LET OP: De Open Dag, de Informatieavond 

en inschrijven vinden plaats in het gebouw 

van Hofstad Mavo Havo: Albardastraat 25

2555 XP Den Haag • 070-3971541


