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Wil jij je op school ontwikkelen door
middel van eigentijdse, uitdagende
projecten? Wil je zo min mogelijk
huiswerk? ’s Morgens laat beginnen
en ’s middags vroeg weer vrij zijn?
Wil je zelf je vakantie indelen? Geen
nummer zijn, maar je ontwikkelen in
een veilige omgeving, met persoonlijke aandacht voor jou? En ook nog
eens op een school waar de afgelopen
jaren steeds 100 % van de leerlingen
slaagt? Kies dan voor Guido!
Kleinschalig en veilig
Guido heeft tweehonderd leerlingen en is
geen ‘leerfabriek’. Guido is een kleine
school met een prettig, veilig leerklimaat.
We hebben kleine groepen. Iedere groep
met meer dan twintig leerlingen heeft
twee mentoren om jou persoonlijk te begeleiden bij jouw leren. Op Guido slaagde
de afgelopen jaren steeds 100 % van de
leerlingen.

Guido maakt werk van passend
onderwijs!
Heb je extra uitdaging nodig, moeite met
leren of heb je een leerachterstand? Wij
begeleiden je op een vaste werkplek met
meestal dezelfde leraren. Door de kleinschaligheid en onze ervaring staan wij
bekend om onze uitstekende extra ondersteuning bij het leren.

JUNIORCOLLEGE
dinsdag 17 januari 2017
Junior college: Ontdek hoe
onderwijs op Guido eruit ziet.
Meer informatie vind je in december
op guido.nl/kennismaken. Opgeven
kan via arnhem@guido.nl

OPEN DAG
woensdag 25 januari 2017

MEELOOPDAGEN
dinsdag 7 februari,
maandag 13 februari en
donderdag 23 februari 2017
Aanmelden via arnhem@guido.nl
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Schoolkeuzegids

Eigentijds
Guido is een moderne school. Op Guido
vinden leraren het minstens zo fijn en
belangrijk om te leren als leerlingen. Op
Guido leer je veel door samen te werken.
Samen doen, ervaren en ontdekken. We
willen jouw creativiteit ruimte geven en
ontwikkelen. We gebruiken niet alleen
boeken, maar ook veel moderne online
leermiddelen zoals apps en webtools.
Je werkt op Guido dan ook met je eigen
laptop.
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Flexibel
Iedere lesdag heb je naast de gewone,
een aantal adaptieve lesuren. Jij bepaalt in
welke leerruimte en hoe je leert. Dat kan
stil voor jezelf zijn of in groepen met (als je
wilt), hulp van een leraar. Je werkt aan
leertaken die je in de les hebt ingepland.
Guido biedt je ondersteuning of extra
uitdaging zonder dat het je meer tijd kost.
Je neemt zo min mogelijk schoolwerk
mee naar huis. Want als jij je thuis kunt
ontspannen, haal je overdag het beste uit
jezelf.

Topfit naar school

Samenwerken met ouders

Kies zelf (een deel van) je vakantie
Bij Guido staan niet alle vakanties
vooraf vast. Jij bepaalt mee wanneer
je vakantie opneemt. Wij geloven namelijk in flexibiliteit.
Laat beginnen, vroeg vrij
Je start laat (om 8.55 uur) met het eerste lesuur. Je hebt weinig tussenuren
en je bent vroeg (om 15.15 uur) weer
vrij. Zo houdt Guido rekening met je
reistijd. Zodat je bij ons topfit bent om
onderwijs te volgen!

De betrokkenheid van je ouder(s)/verzorger(s) is in onze school belangrijk. Gesprekken over jouw ontwikkeling voeren
we altijd met je ouder(s)/verzorger(s) EN
met jou. Jij presteert namelijk beter wanneer wij allemaal goed met elkaar samenwerken.

Welke opleidingen kun je volgen?
VMBO GL/TL en TL tot 8 examenvakken (leerjaar 1 t/m 4)
LWOO in alle leerjaren en niveaus.
HAVO 1 t/m 5 (alle profielen, inclusief
Klassieke Talen voor leerlingen die dat
willen)
VWO 1 t/m 3 (met mogelijkheid van
het volgen van klassieke talen)
Daarnaast bieden we loopbaanbegeleiding in alle leerjaren en niveaus

Geloof in je toekomst!
Guido is een christelijke school. Wij zien
onze leerlingen als uniek gemaakt. We benaderen hen zoals wij zelf benaderd willen
worden: respectvol en positief. U mag ons
daaraan houden.
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