Talentvol
Onderwijs

Kies voor Guido!

Vaklessen (ondersteund door ICT)

Aangenaam: Guido

Op Guido bieden we de gangbare schoolvakken aan, zoals
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie enz.

In een veilige, warme scholengemeenschap
dagen we je steeds weer uit met nieuwe
kennis, nieuwe ervaringen en met alle
moderne leermiddelen die voorhanden zijn.
We vragen creativiteit, zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid van je. Maar
natuurlijk als je elkaar nodig hebt, dan
zijn we er voor elkaar. En we doen wat we
zeggen. Dat is wel zo duidelijk!

Bij de lessen maken de leerlingen gebruik van een laptop.

Het onderwijsconcept in klas 1 en 2 op Guido locatie HavoVwo

Leeratelier en LAT

noemen we ‘Talentvol Onderwijs’, dit bestaat uit drie pijlers:

Naast vaklessen hebben leerlingen LAT-lessen. Tijdens deze

Dit heeft een groot aantal voordelen. De docenten kunnen de
leerlingen beter volgen, en hulp op maat bieden, leerlingen
kunnen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau door de
lesstof heen. Alle informatie is voorhanden.
Tijdens onder andere de ‘Media en Informatielessen’ worden
leerlingen ‘mediawijs’ gemaakt. Hoe ga je, als christen,
verstandig om met de mogelijkheden en gevaren die de
digitale wereld biedt?

lessen kunnen leerlingen zelf kiezen aan welk vak ze gaan

talent

vakles

werken en hoeveel tijd ze daaraan besteden. Misschien heeft

lat

een leerling wat meer tijd nodig voor biologie en moet zijn
klasgenoot meer aandacht aan Engels besteden.
Minimaal twee uur in de week zitten de leerlingen in het
Leeratelier. Het Leeratelier is een flexibele en uitdagende
werkruimte voor de leerlingen. Er zijn speciale plekken voor
samenwerken, brainstormen, presenteren en concentreren.
De mediatheek heeft een plek in het Leeratelier gekregen.

Talenttijd
Naast de bekende vakken kun je bij Guido elke week twee
lesuren talenttijd volgen. Er zijn talentmodules die het hele
jaar duren: Sport+, Muziek+ en Theater+.
Over Talentijd is een aparte flyer gemaakt.

Meer weten?
Wil je meer weten over bovenstaande onderwerpen?
Je kunt terecht bij onze teamleiders of stuur een e-mail naar
havovwo@guido.nl.
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