Agora, een andere route naar je
diploma
Ook bij Agora haal je een mavo-, havo- of
vwo-diploma. Alleen gebeurt dat via een
andere route. Want wat Agora anders
maakt, is dat je bij ons leert vanuit je eigen
interesses.
Wat wil jij leren?
Bij Agora werken we niet met vakken, maar
met challenges. Bij die challenges bepaal
jij wat je wilt leren en hoe je dit wilt leren.
Je werkt aan je challenge volgens je eigen
planning en op je eigen niveau.
Hoe wil jij leren?
Als je aan de slag gaat met een
challenge kun
challenge,
k n je op allerlei manieren aan
kennis komen. Voor vakinhoudelijke
kennis schakel je vakexperts in. Dit kunnen
docenten zijn die op het Liemers College
werken, maar óók experts van buitenaf. Je
kunt workshops volgen,
inspiratiesessies bijwonen en bij
professionals op bezoek gaan. Allemaal
om nieuwe kennis op te doen.
Jouw persoonlijke ontwikkeling
voorop
De coaches van Agora begeleiden jou in
je persoonlijke ontwikkeling. Samen met
je coach kijk je naar je eigen werk: lig ik
op schema? Wat gaat er goed? Wat kan ik
beter anders doen? Je houdt je voortgang
bij in je digitale portfolio. Zo kunnen ook je
ouders meekijken én meedenken.
Agora
g
klinkt als…
…iets supergaafs. En ja, dat is het ook!
Vo
oor leerlingen die zichzelf kunnen
uitdagen om de wereld op eigen wijze te
ontdekken en begrijpen is Agora absoluut
gaaf. Ontdek het met Agora!

Lianne
“Het is leuk dat soms ouders een
workshop komen geven, zodat je
ook van hen kunt leren. De
workshops zijn ook heel divers.”
Nyall
“De coach helpt ons goed. Hij
bemoeit zich niet overal mee,
maar wel met de belangrijke
dingen. Ook is hij handig: hij heeft
me geholpen met het maken van
mijn eigen werkplek, een houten
huisje.”

Va
an horen zeggen:
leerlingen over Agora
Merel
“De afwisseling in leren bij Agor
g a
vind ik prettig. Ik vind het
samenwerken heel fijn en in de
groep gaat het goed.”
Marten
“Ik vind alles fijn bij Agora. Voor
o al
dat je niet wordt tegen
egengehouden om dingen te
proberen. Hier krijg ik alle ruimte
om contact te leggen met een
wetenschapper om daar onder
schooltijd over liquefaction te
praten.”
Kom jij kennismaken met Agora?
We kijken ernaar uit je te
ontmoeten! Op
p de website van het
Liemers College zie je welke
e
voorlichtingsactiviteiten wij voor
v
jou
en je ouders organiseren.
Heb je voor die tijd al vragen
n?
Neem gerust contact met on
ns op
via agora@liemerscollege.nl.

