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15 MAART: DEADLINE AANMELDEN

ONS ONDERWIJS OP EEN RIJTJE
Vorige keer gaven we het al aan: de aanmelddeadline 

van 15 maart komt steeds dichterbij! De aanmelding 

voor een nieuwe school is een belangrijke stap in jouw 

overstap naar de middelbare school. En soms ook best 

een lastige stap. Want welke school kies je nou? Er is 

zoveel keuze! Alleen al op het Liemers College zijn er 

vier locaties én nog een extra bijzondere onderwijs-

vorm. Veel keuze dus! Daarom zetten we hieronder nog 

even kort alle locaties op een rijtje voor je. 

LOCATIE DIDAM
Locatie Didam is een kleinschalige school, midden in Di-
dam. Op deze gezellige en rustige locatie word je gezien 
en mag je zijn wie je bent. Als locatie richten we ons voor-
al op persoonlijke groei. Didam is de enige locatie binnen 
het Liemers College met een brede brugklas, waarin je 
twee jaar lang met leerlingen van verschillende niveaus 
in één klas zit. Hierdoor leer je uitleggen, maar ook vra-
gen stellen. Iedereen heeft andere kennis en andere 
kwaliteiten, waardoor je veel van elkaar kunt leren. De 
basisstof krijg je, net als op de basisschool, klassikaal uit-
gelegd. Daarna volg je bij ieder vak je eigen leerroute: de 
ondersteunende route, de basisroute of de verdiepings-
route. Elke leerling in de brede brugklas heeft een eigen 
coach. Deze coach begeleidt en helpt jou om er, samen 
met jou en je ouders, achter te komen welk schoolniveau 
echt bij je past; de mavo, de havo of het vwo.

LOCATIE LANDEWEER
Locatie Landeweer is onze locatie voor vmbo basis en 
vmbo kader. Op Landeweer werken we met het profiel 
Dienstverlening en Producten (D&P). Met dit profiel richt 
je je op je hele loopbaan. Bij D&P leer je bijvoorbeeld hoe 
je een evenement moet organiseren of hoe je een product 
of dienst eigenlijk moet verkopen. En natuurlijk ga je ook 
zelf producten maken en verbeteren. Wie weet maak jij 
straks je eigen app of website! Naast een reguliere klas, 
kun je op Landeweer ook kiezen voor de Sportklas of 
de Kunst & Cultuurklas. In deze klassen nemen sport 

of kunst & cultuur een belangrijke plaats in. Heb je extra 
hulp nodig met plannen, leren of huiswerk maken? Dan 
kun je je aanmelden voor de Studio. Voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, zijn er de structuur-
klas en de trajectgroep. En kun je juist wat extra uitdaging 
gebruiken? Volg dan eens een vak op een hoger niveau, 
ook dat kan op Landeweer!

LOCATIE ZONEGGE
Zonegge is dé locatie voor de mavo in Zevenaar. We zijn 
een kleine, gezellige locatie met 350 leerlingen. We bie-
den jou hier de mogelijkheid om op je eigen niveau aan 
je eigen toekomst te werken. Dit doe je onder begelei-
ding van een coach, iemand die je vanaf de brugklas tot 
en met je examen begeleidt. Je kunt op Zonegge kiezen 
voor de theoretische mavo, met 6 (of 7) theorievakken. 
Of je kiest voor de beroepsgerichte mavo, waarin je ook 
een praktijkvak volgt. School is meer dan alleen lessen 
volgen. Je wilt je ook ontwikkelen als mens. Daarom kun 
je in mavo 3 en mavo 4 jezelf extra uitdagen. In sport of 
dans, maar ook in vakken als wiskunde en Nederlands. 
Ook kun je bijvoorbeeld Engels, wiskunde of Duits ver-
snellen, je mag dan al in leerjaar 3 examen doen.

LOCATIE HEERENMÄTEN
Locatie Heerenmäten is onze locatie in Zevenaar voor 
havo en vwo. Bij ons op locatie Heerenmäten ervaar je 
een goede sfeer. De mentor en de docenten begeleiden je 
naar steeds meer zelfstandigheid. Je mag zijn wie je bent. 
We zijn leerlinggericht en kijken wat jij nodig hebt. Is er 
meer ondersteuning nodig, dan krijg je extra begeleiding. 
De leerling die uitdaging zoekt, kan terecht in de Topklas. 
Je krijgt dan een vwo+-programma met keuzeopdrach-
ten. Brede vorming vinden we belangrijk. Daarom wer-
ken we samen aan maatschappelijke vorming, kunst & 
cultuur en wetenschap binnen en buiten de lessen. 

LIEMERS AGORA
Het Liemers College kent nog een bijzondere onderwijs-
vorm: Agora-onderwijs. Je kunt Agora-onderwijs volgen 
als je mavo-, havo- of vwo-advies hebt. Net als in het re-

guliere onderwijs, werk je bij Liemers Agora toe naar een 
regulier diploma. Alleen de route naar dit diploma is an-
ders. Wat Agora-onderwijs anders maakt, is dat je leert 
vanuit je eigen interesses. Je werkt in de onderbouw 
niet met vakken, maar met challenges. Bij deze challen-
ges bepaal jij wat je wilt leren en hoe je dit wilt leren. Een 
vaste coach begeleidt jou in je leerproces. Voordat je je 
kunt aanmelden voor Liemers Agora, moet je eerst een 
intakeprocedure volgen. 

AANMELDEN
Ben je eruit en wil je je aanmelden? Dat kan via onze 
website. Op de homepagina vind je een link naar het aan-
meldformulier. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit 
formulier invullen en aan ons retourneren. 

MEER INFORMATIE
Heb je nog vragen, twijfel je nog ergens over of lukt het 
toch niet helemaal met het invullen van het aanmeldfor-
mulier? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen 
jou en je ouders(s)/verzorger(s) graag! Je kunt het beste 
contact opnemen met de teamleider onderbouw:

Locatie Didam
Ronald Smidts: r.smidts@liemerscollege.nl

Locatie Landeweer
Louise Seger: l.seger@liemerscollege.nl

Locatie Zonegge
Bert Stronks: b.stronks@liemerscollege.nl

Locatie Heerenmäten
Johan Veenstra: j.veenstra@liemerscollege.nl 

Liemers Agora
Petra Schijvens: p.schijvens@liemerscollege.nl 

Ha achtstegroeper! 
Heb jij je al 

aangemeld voor een 
middelbare school?

Tot ziens op het Liemers College!


