Breed aanbod keuzevakken

Ben jij
enthousiast
en ambitieus?
Dan
zit je goed
op het
Liemers
College!

Voor havo- en vwo-leerlingen die meer kunnen
en willen dan het normale onderwijsprogramma,
zijn er op het Liemers College volop mogelijkheden. Zowel binnen als buiten de lessen
stimuleren we excellentie. In deze folder lees
je op welke manieren wij je helpen om je te
laten groeien.

Topklas
De Topklas in de vwo-onderbouw is bij uitstek geschikt voor excellente leerlingen. Je volgt een verrijkt
programma voor meerdere of zelfs alle vakken. Dat
verrijkte programma houdt in dat je met uitdagende
opdrachten aan de slag gaat en je eigen manier van
leren kunt inzetten. In de Topklas gebruiken we de ervaringen die we hebben opgedaan met het verzorgen
van onderwijs voor hoog- en meerbegaafde leerlingen.

Bètaonderwijs
Haal jij energie uit de bètavakken? We bieden een
breed onderwijsprogramma in het bètagebied. In de
onderbouw volg je wiskunde, nasktec (natuurkunde,
scheikunde en techniek) en bizo (biologie en verzorging). In de bovenbouw kun je ook nog wiskunde D en
natuur, leven & technologie (nlt) kiezen. Wiskunde D
is een uitstekende voorbereiding op een technische
studie. Bij nlt werk je steeds met een ander onderwerp
dat de verschillende bètavakken met elkaar verbindt.

Schooljaar 2016-2017

In de Tweede Fase (bovenbouw) kies je een pakket,
waarmee je verdergaat voor het behalen van je diploma.
Wat het Liemers College bijzonder maakt, is dat je uit veel
meer vakken mag kiezen dan op de meeste scholen in
Nederland. In het vrije deel mag je élk schoolvak kiezen
dat jou interessant lijkt. Je kunt zelfs een tweede of derde
vak volgen (indien mogelijk) en daar examen in doen.
Naast de reguliere vakken bieden we ook wiskunde D,
natuur, leven en technologie (nlt), Spaans Elementair,
Cambridge Engels, ﬁlosoﬁe en informatica aan.

Atheneum en gymnasium
Het vwo bestaat uit twee richtingen: het atheneum en het
gymnasium. Bij het gymnasium volg je klassieke talen en
bij het atheneum niet. De keuze tussen atheneum en gymnasium maak je aan het einde van de eerste klas. Kies je
voor gymnasium, dan volg je vanaf de tweede klas Latijn en
vanaf de derde klas Latijn én Grieks. In de bovenbouw kies
je Latijn of Grieks, maar beide mag ook.
Het grote voordeel van het Liemers College ten opzichte
van een speciﬁek (‘categoriaal’) gymnasium is dat je niet
van school af hoeft als je de klassieke talen wilt laten vallen.
We bieden een volwaardige gymnasiumafdeling in Didam
en Zevenaar. Niet alleen de taal, maar ook de Romeinse en
Griekse cultuur vormen een belangrijk onderdeel van het
lesprogramma op het gymnasium. Hierbij horen voor elke
jaarlaag excursies en projecten.

Voor havo- en vwo-leerlingen
die meer kunnen en willen

Extra
uitdagingen
voor
excellente
leerlingen

Radboud Talentenprogramma
en Pre-University College
Voor leerlingen uit de vwo-bovenbouw die iets meer kúnnen
en wíllen, biedt de Radboud Universiteit de mogelijkheid om
aan te schuiven bij een regulier college en afsluitend tentamen (Radboud Talentenprogramma). Onze school begeleidt
de eerste kennismaking op de Radboud Universiteit. Daarna
ligt het initiatief geheel bij de leerling. Je kiest een college van
je interesse en draait vervolgens mee met ‘echte studenten’.
De gemiste schooluren moet je zelfstandig bijwerken; een
forse klus, maar een onvergetelijke ervaring. Ook kun je
deelnemen aan het Pre-University College van de Radboud
Universiteit. Je volgt dan wekelijks een middag diverse colleges op het gebied van Science of Humanities. Je leert en
werkt gedurende twee jaar op universitair niveau en je inzet
en prestaties worden beloond met een diploma.

LCAward
Postbus 412
6900 AK Zevenaar
Telefoon [alle locaties]
0316 - 58 38 00
www.liemerscollege.nl
Locatie Didam
Dijksestraat 12
6942 GC Didam
Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6
6904 GZ Zevenaar
Locatie Landeweer
Stationspoort 36
6902 KG Zevenaar
Locatie Zonegge
Zonegge 07-09
6903 EP Zevenaar

De LCAward is er voor ambitieuze leerlingen die bereid zijn
ﬂink wat tijd in een bijzonder project te steken. Je maakt een
meerjarig plan met vier componenten: cultuur, maatschappij,
sport/expeditie en onderwijs. Je werkt samen en individueel
aan je plannen die je zowel nationaal als internationaal kunt
uitzetten. Een geslaagd LCA-traject sluit je af met een bronzen,
zilveren of gouden Award. De Award is een onderscheiding
waarmee je kunt laten zien dat je over meerdere talenten
beschikt. Tevens word je ambassadeur van de LCA en bouw
je direct aan een netwerk voor je studie of werk later.

Cultuurclub havo ‘Cyrano’
‘Cyrano’ is een club voor leerlingen met veel belangstelling
voor het verleden. Ieder jaar staan verschillende activiteiten
en steden op het programma, die allemaal bijdragen aan de
doelstellingen van de club: gezelligheid, plezier en nut. En
nuttig is het, want elke excursie vergroot de kennis die nodig
is voor het eindexamen geschiedenis. Door je aan te sluiten
bij ‘Cyrano’ ben je op een creatieve manier bij het vak geschiedenis betrokken.

Trainingsacteurs
Ligt je passie bij acteren? Je kunt in de Tweede Fase opgeleid
worden tot trainingsacteur. Je helpt docenten (in opleiding)
door als ‘oefenmateriaal’ situaties na te spelen. Na de opleiding kun je verschillende types leerlingen spelen en ben je
getraind in het geven van feedback aan de docent. Je kunt
worden ingezet bij trainingen en bijscholing binnen de school,
maar ook daarbuiten, zoals bijscholingen voor huisartsen.

Theaterklas
Je passie voor toneel en acteren kun je ook kwijt bij
de theaterklas. Je werkt dan wekelijks in een groep aan
improvisatie en aan je spel, stem en tekstbeleving. Tevens
bezoek je theatervoorstellingen en word je geschoold door
diverse gastdocenten.

Zowel binnen als buiten de lessen
stimuleren we excellentie

