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Voortgezet gespecialiseerd onderwijs

De Anger



De Anger is een school voor  
voortgezet speciaal onderwijs voor 
leerlingen van 12 t/m 20 jaar.  
We verzorgen praktijkgericht  
onderwijs en onderwijs op vmbo basis en 
kader niveau. De leerlingen op onze school  
hebben extra begeleiding nodig, omdat ze 
bijvoorbeeld een vorm van autisme of 
gedragsproblemen hebben. 

Met vaste lestijden, een vaste mentor en kleine groepen 
bieden we jou een veilige en voorspelbare leeromgeving, 
waar je je  talenten verder kunt  ontwikkelen.

We werken met vaste lesgroepen van 12 à 13 leerlingen 
met 1 of 2 groepsleerkrachten. Jouw groep bestaat 
zoveel mogelijk uit leerlingen van dezelfde leeftijd die 
dezelfde leerroute volgen.  Elke lesgroep heeft een  
eigen lokaal. In dit lokaal heb je een eigen  
werkplek. 

De theorielessen volg je met  je eigen groep en  
worden gegeven door de groepsleerkracht.  
Je krijgt praktijklessen van vakleerkrachten.  
Hierbij werk je met ongeveer 6 leerlingen in een  
vaklokaal. 

LEERROUTES
 

Je volgt één van onderstaande leerroutes:

• vmbo-kbl
• vmbo-bbl
• praktijkgericht onderwijs 

vmbo-kbl
Als je de vmbo-kbl leeroute volgt, werk je toe naar je 
kbl-diploma. We werken hierin samen met de Meergronden 
in Almere. In deze leerroute volg je het profiel dienstverlening 
en producten en leer je naast theorie vooral veel door 
praktisch bezig te zijn. Met dit diploma op zak kun je een 
mbo 3 of 4 opleiding gaan volgen.

vmbo-bbl
In de  vmbo-bbl leerroute werken we nauw samen met het 
mbo. Als je hiervoor in aanmerking komt, volg je het  
Entree-traject en kun je een landelijk erkend mbo-1 diploma 
behalen. Hiermee kun je doorstromen naar een mbo 2 
opleiding.
 
Praktijkgericht onderwijs

Als je de praktijkgerichte leeroute volgt leer je alles over 
werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Deze leerroute kun 
je afsluiten met een schooldiploma en een portfolio waarin 
staat wat je hebt geleerd. Dit kun je gebruiken bij het vinden 
van een baan. 

Daarnaast kun je branchegerichte certificaten behalen:

Leren door  

te doen

SAMEN MET…

Samenwerken is een belangrijk thema. Niet alleen voor 
jou, want het team van de Anger werkt nauw samen met 
je ouder(s)/verzorger(s). En als je jeugdzorg krijgt, 
werken we nauw samen met deze organisatie om het 
onderwijs en de zorg goed op elkaar af te stemmen.

SOCIALE VAARDIGHEDEN 
 
Naast de reguliere schoolvakken besteden we veel 
aandacht aan ‘leren leren’, je voorbereiden op de 
toekomst en aan sociale vaardigheden. Dit doen we 
zowel tijdens de reguliere lessen, als in speciale lessen als 
‘Leefstijl’. 

  SWB - Start werk en blijf veilig

  VCA - Veilig werken op de werkvloer

  Heftruck/reachtruck rijbewijs

 Lassen mig/mag niveau 1



SAMEN MET OUDERS 
 
Goede samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. 
We betrekken hen dan ook actief bij jouw ontwikkeling. Via 
de nieuwsbrief blijven ouders op de hoogte van nieuws en 
belangrijke data. Via de medezeggenschapsraad kunnen ze 
daarnaast een actieve rol spelen bij ontwikkelingen op 
school.

DE MENTOR 
 
De mentor is de spil in het contact tussen jou, de school en je 
ouders. Voor vragen kun je altijd bij hem of haar terecht. Je 
ouders kunnen een mentor of leerkracht per e-mail bereiken, 
of vóór of na schooltijd bellen op het telefoonnummer van de 
locatie. Elke medewerker beschikt over een e-mailadres dat 
als volgt is samengesteld:
voorletter.achternaam@eduvier.nl
(bijvoorbeeld b.mulder@eduvier.nl).

De mentor zal ook contact met je ouders opnemen als daar 
aanleiding toe is. 

ZIEKMELDING

Als je ziek bent  stellen je ouders ons hiervan tussen 8.00 en 
8.30 uur telefonisch op de hoogte via het telefoonnummer 
van de school. Als je weer beter bent,  stellen je ouders de 
mentor hiervan per e-mail op de hoogte. Als je gebruik 
maakt van vervoer via een taxicentrale, is het belangrijk dat 
je ziek- en betermeldingen ook tijdig aan deze centrale 
doorgeeft.

SCHOOLTIJDEN

Maandag  8.30 - 14.15
Dinsdag   8.30 - 14.15
Woensdag  8.30 - 14.15
Donderdag  8.30 - 14.15

Vrijdag   8.30 - 14.15



VAKANTIES

Herfstvakantie  17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01 2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023  
Tweede paasdag   10-04-2023  
Meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023*
Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023*
Tweede pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023

*24, 25, 26, 28 april en 19 mei zijn extra vrije dagen voor leerlingen. Omdat 
deze data aansluiten op de vakanties zijn ze opgenomen in het  
vakantierooster voor leerlingen.

OVERIGE VRIJE DAGEN

Naast de schoolvakanties ben je een aantal dagen per jaar vrij 
in verband met studie- of organisatiedagen van het team. De 
volgende dagen zijn reeds gepland: 
• 10-10-2022
• 08-11-2022
• 09-01-2023
• 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
• 17-05-2023
• 22-06-2023
Overige studiedagen en andere belangrijke data worden zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website:  
www.eduvier.nl/deanger.  Hier vind je ook de schoolgids.

CONTACT

Postadres

Postbus 2344 
8203 AH Lelystad 
www.eduvier.nl/deanger 
deanger@eduvier.nl

Hoofdgebouw 
Schoener 11-09  
Lelystad  
T 0320 41 35 49  
M 06 430 413 15

Nevenlocatie
Horst 22-26 
Lelystad 
T 0320 82 04 25 

Vaartweglocatie
Vaartweg 67 
Lelystad
T 0320 21 29 75 
 

De Houtstek 
Veldweg 97A
Lelystad
T 0320 21 18 40
M 06 457 843 73

Directeur 
Peter Nooitgedagt
Afdelingsleider Schoener 
Barend Mulder
Afdelingsleider Horst 
Hans Fahner


