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Wij zijn Guido
HAVO VWO
gelooft

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!

Kwaliteit

Bij ons betekent kwaliteit: goed onderwijs. Dat heb je nodig en daar heb je recht op. Alle dingen die je nodig hebt
om ook na Guido verder te leren, ontdek je hier. Jij gaat samen met docenten en klasgenoten aan het werk. Je krijgt
de ruimte voor jouw stijl, voor jouw talent. En je docent moedigt je aan, maakt je enthousiast, helpt je om je talent
verder te ontwikkelen en ook om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen.

Verbazing en verwondering
Kijk eens om je heen. Kun je iets noemen wat geen doel heeft? Of het nu de regenboog
is of het blaadje aan de boom, met alles heeft God een bedoeling! Wat een geweldige
wereld. Je raakt er niet op uitgekeken en niet over uitgedacht. Mooi dat je op Guido de
mogelijkheid krijgt om je te verbazen over de grootheid van God en dat je dat ook nog
eens samen met anderen mag doen.

Veiligheid en zorg voor iedereen
Ouders en leerlingen vinden Guido een veilige school. En dat klopt, want leerlingen
en personeel gaan respectvol met elkaar om. Dat is een basis voor veiligheid en om
goed te kunnen werken. Heb je daarbij extra begeleiding nodig, dan zit je bij ons goed,
want we zijn best trots op onze leerlingenzorg. Naast mentoren en docenten die je
goed begeleiden, kun je ook hulp krijgen van mensen die gespecialiseerd zijn om jou
zo goed mogelijk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een studiebegeleider, counselor,
orthopedagoog of decaan.

Leeratelier
Op de locatie Havo Vwo hebben we iets moois: het Leeratelier. Als je bij ons op school
komt, krijg je LAT-uren. ‘LAT’ staat voor Leeratelier. Tijdens deze lessen werk je aan
vakoverstijgende projecten en versterk je jouw vaardigheden: Plannen, samenwerken,
leiding nemen, overleggen en vooral reflecteren.
Het Leeratelier heeft diverse soorten uitdagende werkplekken. Kom maar eens een kijkje
nemen!

Talenttijd
Weet jij al wat jouw talent is? Niet erg als je dat nog niet weet, we helpen je graag met het
ontdekken! 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+.
De andere modules, zoals abstract schilderen, digitale fotografie, programmeren en
koken duren een kwartaal. Van deze modules kun je er drie volgen.

Laptop voor iedereen
Omdat onderwijsontwikkeling niet stil staat, werken we ook bij Guido op een moderne
manier in ons onderwijs. Alle leerlingen werken op een eigen laptop. De docent helpt
je om, met behulp van je laptop, jou je eigen ‘route’ door de lesstof te laten lopen.
Bovendien krijg je daardoor de kans om ook toe te komen aan andere lesstof die voor jou
interessant is.

Mentor
Eén van de docenten die je krijgt is extra belangrijk voor jou: je mentor. Met al je
vragen kunnen jij en je ouders bij hem terecht. Hij heeft extra aandacht voor je. Zo wil
hij bijvoorbeeld weten hoe het met je gaat, hoe je het in de klas vindt en hoe je met je
schoolwerk bezig bent. Wanneer jij, je ouders, of je mentor denkt dat je extra begeleiding
nodig hebt, dan schakelt de mentor hulp in van het ondersteuningsteam. Deze mensen
hebben veel kennis over speciale onderwijsbehoeften.

Speciale aandacht op elk niveau
Als jij moeite hebt om het tempo bij te houden of om je werk te organiseren, als jij een
rustige en overzichtelijke omgeving of juist meer uitdaging nodig hebt, dan is het volgende
misschien wel wat voor je:
•
i-AVO Voor leerlingen die een veilige omgeving nodig hebben, die hulp kunnen 		
gebruiken op sociaal gebied, maar ook rust, duidelijkheid en overzicht nodig hebben.
•
Voor leerlingen die in de vwo- of gymnasiumklas zitten en extra uitdaging nodig 		
hebben, worden een aantal plusmodules aangeboden. Het aanbod verschilt per
jaar. In overleg met de mentor wordt overlegd of en welke modules gevolgd kunnen
worden.

Samen aan de slag
Al voor de zomervakantie maak je kennis met je mentor en je klasgenoten. Aan het begin
van het eerste jaar ga je op brugklaskamp. Op kamp doe je als klas veel activiteiten om
elkaar te leren kennen en een goede groep te vormen. Aan het begin van het jaar krijg je
veel informatie over hoe bepaalde dingen op school werken. Op deze manier zorgen wij
ervoor dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt in de klas en op school.

Vrienden

Dat je bij ons nieuwe vrienden maakt staat vast. Het kan zomaar zijn dat je voor een verjaardagsfeest of een
logeerpartij met de bus of de trein moet. Naar Almere, Houten, Spakenburg of Zeewolde is best een eindje rijden. Die
afstand is ook de reden dat school bij ons niet om acht uur, maar om negen uur begint. Zo kan iedereen, of je nu in
Amersfoort of verder weg woont, op tijd op school zijn.

Wij zijn Guido ‘21-’22

Guido ontmoet!
Maak kennis met Guido
Guido organiseert een aantal bijeenkomsten waarop je kennis met ons kunt maken.
Noteer de data alvast in je agenda!

Informatieavond (ouders)

Open Dag (leerlingen en ouders)

18 januari 2022 | 20.00 – 22.00 uur

9 februari 2022 | 15.00 - 20.00 uur
Locatie VMBO Locatie Havo Vwo

Informatieavond over
ondersteuning (ouders)
26 januari 2022 | 20.00 – 22.00 uur

Expeditie Guido (leerlingen)
21 januari 2022 | middag

Kennismaking nieuwe
brugklassers
29 juni 2022 | 10.00 – 12.00 uur
Locatie VMBO

Locatie Havo Vwo

Amersfoort

Amersfoort

Locatie Havo Vwo
Paladijnenweg 253, Amersfoort

Expeditie VMBO (leerlingen)
28 januari 2022 | middag
Locatie VMBO
Arnhemseweg 65, Amersfoort

We hopen je dit jaar weer in onze scholen te ontmoeten. Het kan zijn dat nieuwe ontwikkelingen
de inhoud van deze folder inhalen. Kijk op www.guido.nl/kennismaken voor de meest
actuele informatie.

Locatie HAVO VWO

Op de locatie Havo Vwo dagen we je in een veilige, warme
scholengemeenschap steeds weer uit met nieuwe kennis, nieuwe
ervaringen en met allerlei moderne leermiddelen. We vragen
creativiteit, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van je.
Maar natuurlijk: als we elkaar nodig hebben, dan zijn we er voor
elkaar. En we doen wat we zeggen. Dat is wel zo duidelijk!

Wij zijn Guido ‘21-’22

Guido voor jou?
Wil je graag naar Guido? Je ouders kunnen je digitaal aanmelden via onze website www.guido.nl/aanmelden.
Je ouders kunnen daar ook aangeven als ze het aanmeldingsformulier liever toegestuurd krijgen.
Mailen (havovwo@guido.nl) of bellen met onze secretaresse (033) 479 29 71 kan natuurlijk ook altijd.

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

Guido locatie Havo Vwo
Paladijnenweg 251-253
(033) 479 29 00
havovwo@guido.nl

gelooft

www.guido.nl

