Agora Liemers
i.s.m. andere Agorascholen

Volledig gepersonaliseerd
voortgezet onderwijs

Meer weten? Kijk op www.liemerscollege.nl/agora.
Vanaf 1 december vindt u daar ook de
aanmeldprocedure en het intakeformulier.

Hallo allemaal,
Graag vertel ik jullie iets over mijn school/onderwijs. Het onderwijs heet Agora
en staat voor marktplaats (leerplein). Mijn onderwijs is dat ik zelf bepaal ofwel
hoe stippel ik mijn eigen leerweg uit. Mijn eigen tempo, mijn eigen vakken/
keuzes en mijn eigen interesses, wat ik doe, wat ik wil leren en dit alles zetten
wij in challenges.
We hebben geen huiswerk, toetsen en vakken die we moeten leren uit boeken.
Dat klinkt chill (is het ook wel) maar het betekent niet dat je niks hoeft te doen.
Ook hebben we geen docenten maar coaches. Met de coach heb je elke week
gesprek waar je in evalueert hoe je ervoor staat. Je moet dus wel serieus
kunnen werken en niet alleen maar klooien.
Je gaat nooit van lokaal naar lokaal, maar zit dus altijd op je eigen vaste
werkplek, die je zelf mag maken. Als je challenge buiten die werkplek of zelfs
buiten de school is, is dat ook mogelijk.
De dag begint elke dag om 9.00 uur en eindigt om 14.30 uur. Op woensdag is
dat om 12.00 uur. We beginnen elke dag met een gezamenlijke dagopstart van
een halfuur. Ook moeten we elke dag verplicht een half uur lezen, behalve op
woensdag. Gym is vanuit de overheid een verplicht vak en zo dus ook bij ons.
Je zou ook tijdens de gymlessen challenges kunnen hebben.
Het Agora waar ik op zit, is in Zevenaar en zit bij de school het Liemers College
in. Wij hebben nu een groep van 36 leerlingen die verdeeld is over drie
coachgroepen.
Wat sommige mensen van het onderwijs denken is dat je niks leert, maar dat is
niet zo. Ik vind dat je juist meer leert. Doordat je zelf bepaalt waarmee je aan de
slag gaat, leer je juist veel sneller omdat daar je interesse ligt.
Je zit ook niet in de eerste of bijvoorbeeld de derde, je kunt vijf jaar over je
mavo doen of maar vier jaar over je vwo-diploma. Want uiteindelijk moet je wel
examens doen om je diploma te halen. Het niveau van je diploma is minimaal
je basisschooladvies. Op het Agora zitten alle niveau leerlingen en leerjaren
door elkaar. Als je klaar denkt te zijn om je examen of in een vak examen te
doen, wordt er gekeken of dat zo is.
Wij werken dus met challenges. Een challenge is dat je een onderwerp kiest
wat je wil leren bijvoorbeeld wiskunde. Dan bedenk je je eigen manier hoe je
het wilt doen. Heb je dat gevonden dan stel je jezelf de vragen: wat wil ik leren,
waarom wil ik dit leren, wat heb ik nodig, hoeveel tijd ben ik eraan kwijt en een
footprint. Een footprint is hoe je het wil laten zien wat je hebt geleer en dat kan
ook van alles zijn (presentatie, game, sport, laten zien, werkstuk). Een
challenge kan bijvoorbeeld een uur duren, een dag, een week, een maand of
zelfs een jaar. Je kunt meestal ook met meerdere challenges naast elkaar bezig
zijn. Ik ben bijvoorbeeld op dit moment met de FLL, wiskunde, aardrijkskunde,
engels en proefjes (scheikunde) bezig. Challenges kun je echt overal van
maken. Bijvoorbeeld als je wil leren hoe een windmolen werkt of hoe de
spieren van een hond werken of hoe je een game kunt maken, enz. Door je
challenge heen word je Nederlands, Engels en wiskunde extra goed in de gaten
gehouden door je coach omdat dit verplichte vakken zijn in Nederland. Je krijgt
het dus alleen niet als specifiek vak.
Groetjes, Tijme

