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Aangenaam: Guido
Bij Guido ben jij het middelpunt.
We vinden jou belangrijk. Wees
dus vooral wie je bent. Samen
verleggen we je grenzen. Daar
werken we continu aan bij Guido.
Steeds weer nieuwe kennis en
ervaringen opdoen, andere mensen
ontmoeten en leren van en met
elkaar in een hechte en veilige
scholengemeenschap.
Jezus is daarbij ons voorbeeld. En onze school bouwt
daarom op belangrijke christelijke waarden als liefde,
respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren
we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg
naar een mooie waardevolle toekomst. Guido gelooft
in die toekomst, Guido gelooft in jouw toekomst!
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Kies voor Guido!
Wil jij elke dag met plezier naar je nieuwe school gaan? Word jij enthousiast van een school die de
lessen modern invult en waar je wat te kiezen hebt? Wil je geen nummer zijn omdat we je bij naam
kennen? Kies dan voor Guido!

Christelijk
Guido is een groeiende school in Arnhem. Voor christelijke leerlingen en hun ouders. Bij ons kun je
echt jezelf zijn en dat vinden we belangrijk! Alleen dan kan jij je volop ontwikkelen. We gaan respectvol
en positief met jou om. Daar kun je op rekenen!

Persoonlijk
Guido heeft ruim 220 leerlingen en is geen ‘leerfabriek’. Guido is een school met een prettige sfeer.
Iedere klas heeft twee mentoren. Met al die tijd en aandacht kunnen we je op school echt goed
begeleiden.

Modern
Guido is een moderne school en dat merk je in de lessen. Je leert veel door te ervaren en te
ontdekken. We gebruiken niet alleen boeken, maar ook websites en apps. Je werkt op Guido dan ook
met je eigen laptop. We hebben jonge, enthousiaste docenten die ook van jou willen leren. Op Guido
leer en doe je veel door samen te werken. Samen doen, ervaren en ontdekken... Dat is Guido!

Flexibel
Iedere lesdag heb je naast de gewone, een aantal keuzewerktijduren. Jij kiest wat je doet, met wie je
samenwerkt en hoe je leert. Je werkt aan taken die je met je mentor inplant. In de bovenbouw mag je
samen met je mentor kiezen welke lessen je volgt. Wij passen onze lessen zoveel mogelijk aan op wat
jij nodig hebt.

Weinig huiswerk
Op Guido maken we het meeste werk samen op school. Zodat je niet veel schoolwerk mee naar huis
neemt.

Maatschappelijke diensttijd
De school uit en leren in de praktijk? Dat kan alleen bij Guido! Vrijwillig, in welke klas je ook zit. We
helpen je met het kiezen van je werkplek en geven je ruimte om daar één keer in de week te werken
en jezelf te ontwikkelen.

Guido kijkt
vooruit en geeft
onderwijs voor de
dag van morgen

Begeleiding
We hebben oog voor wat jij nodig hebt. Ergens goed in zijn, betekent niet dat je meer
werk wilt. Maar misschien wil je wel meer uitdaging? Je kunt je aanmelden voor een
plusgroep. Kun je wel wat steun gebruiken? Wij staan bekend om onze uitstekende
begeleiding.

Kies je vakantie
Bij Guido staan niet alle vakanties vooraf vast. Met de herfst- en voorjaarsvakantie kun je
zelf kiezen voor regio midden of zuid!

Korte lesdagen
Op Guido proberen wij jouw lesdag zo kort mogelijk te houden. Zo houdt Guido rekening
met je reistijd. De eerste les begint om 8.40 uur en je bent bijna altijd rond 15.00 uur
weer vrij.

Resultaten
Ons onderwijs zorgt voor goede scores. Je kans van slagen is groot; zo goed als alle
leerlingen halen in het examenjaar hun diploma. Veel leerlingen stromen na het behalen
van hun vmbo-diploma door naar onze Havo-afdeling.

Welke opleidingen kun je volgen?
•
•
•
•

VMBO KL (leerjaar 1 en 2)
VMBO GL/TL en TL (leerjaar 1 t/m 4)
HAVO (1 t/m 5)
VWO (1 t/m 3)

Keuze in de opleidingen:
•

Alle profielen (Havo) en sectoren (VMBO)

•

Examen doen in één of twee extra vakken

•

Klassieke talen als keuzevak voor VWO en Havo (onderbouw)

•

Informatica (VMBO/Havo) en filosofie (VMBO) als keuzevak

•

Veel aandacht voor studies en beroepen

•
•

Leerwegondersteunend onderwijs
Stages lopen onder schooltijd (maatschappelijke diensttijd)
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Guido ontmoet!
Maak kennis met Guido
Kies je voor Guido?

Dan maak je voor de zomervakantie al kennis met je nieuwe klasgenoten en mentoren. Na de zomer starten we in elke klas
met gave activiteiten en excursies. Je eerste schooldagen zijn erop gericht je klasgenoten op een andere manier te leren
kennen en samen plezier te maken. Pas daarna beginnen we met lessen. Zo helpen wij jou met plezier te beginnen op je
nieuwe middelbare school. Denk jij ook dat Guido bij jou past? Kijk snel hoe je verder met ons kunt kennismaken.
Wij zien er naar uit jou te ontmoeten!

Junior College

Open Dag

Scholenmarkten

Open lesweek

19 november 2019 | 12.00 - 15.00 uur

5 februari 2020 | 16.00 – 20.00 uur

6 november - Het Rhedens, Dieren.
13 november - Arentheem, Loc. Titus Brandsma, Velp.
26 november - Maarten van Rossum, Arnhem.
2 december - Olympus College, Arnhem.
3 december - ’t Venster, Arnhem.
10 december - Arentheem, Loc. Thomas á Kempis, Arnhem
11 december - Het Westeraam, Elst.
aanmelden via www.arentheemcollege.nl/scholenmarkt

17 t/m 20 februari 2020

Kennismakingsmiddag nieuwe
brugklassers
11 juni 2020

Liever een persoonlijk gesprek en rondleiding? Bij ons is het elke dag Open Dag!
Neem contact met ons op via mail of telefoon.

Locatie Arnhem

Op onze locatie Arnhem kun je echt jezelf zijn en dat vinden we
belangrijk! Alleen dan kun jij je volop ontwikkelen. We dagen je graag
uit en bereiden je voor op de dag van morgen. Want de wereld verandert
ongelooflijk snel en met al die veranderingen moet je goed om kunnen
gaan. Nu en later.

...En dát leer je bij ons.
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Guido voor jou?
Wil je graag naar Guido? Je ouders moeten je aanmelden
en dat kan met een aanmeldingsformulier dat ze van
je juf of meester in groep 8 krijgen. Of ze kunnen een
aanmeldingsformulier toegestuurd krijgen.
Bel daarvoor (026) 442 30 38 of stuur een mail naar
arnhem@guido.nl. Of ga naar onze website, www.guido.nl,
daar kun je het aanmeldingsformulier downloaden.

Contact

Heb jij of hebben je ouders nog vragen, bel gerust.
We helpen je graag verder!

Guido locatie Arnhem
Grensweg 2
(026) 442 30 38
arnhem@guido.nl

gelooft

www.guido.nl

