Leren vanuit passie en talent
Op het Liemers College weten we dat iedere leerling anders
is. Daarom houden we rekening met verschillen. Dus werk jij
op je eigen manier en in je eigen tempo. Zodat jij je talenten
en passies maximaal kunt inzetten. En je bespreekt je leerdoelen met je ouders en de school. Want het is jouw toekomst. En het zijn dus jouw keuzes.

Het
Liemers
College
laat je
groeien

Alle opleidingen

Leren doen we samen

Het Liemers College is een brede scholengemeenschap. Dat betekent dat we alle opleidingen hebben.
Dus van vmbo-(s)bb tot en met gymnasium. Alleen
praktijkonderwijs ontbreekt. Een brede scholengemeenschap heeft als groot voordeel dat je van opleiding kunt wisselen zonder dat je naar een andere
school moet.

Op het Liemers College praat je mee over het onderwijs dat
je krijgt en over je eigen schoolprestaties. Maar dat is niet
alles. Wij willen ook dat leerlingen elkaar ondersteunen bij
het leren. Als jij goed bent in een bepaald vak, dan kun je
een andere leerling helpen. En omgekeerd natuurlijk ook.
Of je zet je in voor een ander door ICT-coach te worden,
of schoolsteward, of leerling-acteur, of... (vul zelf maar in).
Dit noemen we ‘peer support’. Zo werken we samen aan
betere resultaten en laten we geen talent onbenut.

Een kleinschalige school
Het Liemers College heeft vier locaties. Daardoor lijkt
de school groot. In de praktijk is dat niet zo. Je volgt
bijna al je lessen op één locatie. Binnen de meeste
locaties zit je het grootste gedeelte van de dag in een
beperkt deel van het gebouw. Eersteklassers weten
dan ook binnen een week de weg. Bovendien heb je
te maken met een vast team van medewerkers, die jij
snel kent én die jou snel kennen.

De mentor: steun en toeverlaat
De mentor is heel belangrijk op het Liemers College.
Hij/zij zorgt ervoor dat het goed gaat met zowel de klas
als geheel als iedere leerling afzonderlijk. De mentor
houdt je cijfers in de gaten en hoe het verder met je
gaat. Je ziet hem/haar bijna iedere dag. Met vragen en
problemen kun je altijd bij je mentor terecht. Dat geldt
ook voor je ouders.
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Leren: overal en op elk moment

Alles draait om jouw ontwikkeling
Het Liemers College wil dat jij het maximale uit jezelf haalt.
Dus zorgen wij voor de voorwaarden die dat mogelijk
maken. Daarom mag je je eigen laptop of tablet gebruiken,
hebben we grotere leerruimtes én individuele werkplekken,
is er de digitale leeromgeving itslearning om je schoolwerk
te plannen en kun je altijd terugvallen op docenten die zich
medeverantwoordelijk voelen voor jouw schoolprestaties.
Kortom: alles draait om jouw ontwikkeling.

Uitdagend
onderwijs
met veel
extra’s

Leren: overal en op elk moment
Natuurlijk, je bent op school om te leren. Maar dat wil niet zeggen dat je alleen op school kunt leren. Op het Liemers College
werken we nauw samen met de wereld om ons heen. We vragen
bedrijven om hun expertise beschikbaar te stellen, we nodigen
deskundigen van buiten (zoals je ouders) uit voor gastlessen,
we gaan op excursie in de natuur en naar steden in binnenen buitenland. En waar mogelijk maken we gebruik van ICT.

Elke dag een beetje beter worden
Het Liemers College vindt dat onderwijs nooit stil mag staan.
Daarom werken we continu aan verbeteringen. Dat doen we
samen. Leerlingen leren van docenten en andersom. Maar
docenten leren ook van en met elkaar. Ze bespreken wat goed
gaat en wat anders moet. Zodat ons onderwijs de volgende keer
net weer even beter is. Zo blijven we ons vernieuwen.

Uitblinken mag
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
66904 KG Zevenaar
Locatie Zonegge
Zonegge 07-09
6903 EP Zevenaar

Op het Liemers College krijg je alle ruimte om je te ontplooien.
We zorgen voor uitdagend onderwijs met veel extra’s. Maar
misschien wil en kun jij nóg meer. Dat is geen probleem, want
daarvoor zijn er volop mogelijkheden. Zo heeft de locatie
Landeweer een talentenbureau voor leerlingen die aan het
normale lesprogramma niet genoeg hebben. En we hebben
het gymnasium en de Topklas (voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen). Of wat dacht je van extra vakken als wiskunde D,
Natuur, Leven & Technologie, Spaans Elementair, Cambridge
Engels, filosofie en informatica? Of de LCAward voor wie flink
wat tijd in een bijzonder project wil steken. Of cultuurclub
‘Cyrano’. Of het Radboud Talentenprogramma en Pre-University
College. Kortom, uitblinken mag op het Liemers College!

Gezellig en vertrouwd
Leerlingen voelen zich thuis op het Liemers College. Ze vinden
het een gezellige school, waar zij zichzelf kunnen zijn. We
benaderen iedereen positief en geven graag complimenten.
Fouten maken mag, want daar leer je van. Je moet je ook
veilig voelen. Daarom houden we actief toezicht, word je aangesproken op ongewenst gedrag en zijn we fel op pestgedrag.
Als jij je op je gemak voelt op school presteer je beter.

Bruisende school
We willen dat je graag naar school gaat. Daaraan dragen
ook de vele (buitenles)activiteiten, excursies en reizen in
binnen- en buitenland bij. Veel activiteiten hebben een onderwijskundige insteek. Dan is deelname verplicht. Dat geldt voor
de meeste excursies, de kennismakingsactiviteiten en de
maatschappelijke stages. In andere gevallen mag je zelf
weten of je meedoet. Je hoeft je geen seconde te vervelen!

Begeleiding op maat
Begeleiding is erg belangrijk op het Liemers College. We
hebben dan ook begeleiding in allerlei soorten en maten.
Van keuzebegeleiding en ondersteuning bij leerproblemen tot
en met hulp bij persoonlijke problemen. De begeleiding begint
bij de mentor, die altijd een beroep kan doen op het Team
Expertise & Ondersteuning. Daarin zitten allerlei deskundigen.

Alles draait om jouw ontwikkeling

