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Wij zijn Guido
VMBO
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!

Locatie VMBO
Een VMBO-school waar jij met plezier naar toe gaat! We zien jou staan, kijken naar wat jij nodig hebt om jezelf goed te
kunnen ontwikkelen. Wat gebeurt er in je leven, in de wereld om je heen en wat betekent dit voor jou en hoe jij in deze
wereld staat? Belangrijke levensvragen om samen antwoorden op te vinden.

Ons Christen zijn
We zijn een school waar we dagelijks de Bijbel gebruiken en met elkaar praten over hoe je kunt leven zoals God dat van ons
vraagt. Belangrijke Christelijke waarden als liefde, respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen krijgen elke dag aandacht. We
vinden het belangrijk om een warme en veilige school te zijn, waar God centraal staat.

Onze werkwijze op school
In de klas bieden wij jou al veel hulp, we helpen je bij het ontdekken van je rooster, het vinden van je huiswerk in Magister,
een planning maken voor het leren van toetsen en we leren je hoe je zelfstandig kunt werken. Heb jij daar wat extra hulp bij
nodig, dan zijn er mensen bij ons op school die je daarbij kunnen helpen.
Elke klas heeft een eigen mentor, die jou twee jaar volgt en met je optrekt. De mentor is jouw aanspreekpunt in school. Je
zou de mentor goed kunnen vergelijken met jouw meester of juf op de basisschool. Tijdens de mentorlessen krijg je onder
andere lessen over hoe je met elkaar omgaat, wat je rol is in de groep en hoe je omgaat met sociale media. Je ouders hebben
contact met school via jouw mentor. Zo hopen we samen op een goede tijd voor jou bij ons op school.

7 gewoontes
Bij ons op school leren en leven wij vanuit de 7 gewoontes van Covey. Wij vinden het
belangrijk dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces hier op school. Het helpt
ons om in een prettige sfeer met elkaar te kunnen werken en goed met elkaar om te gaan.
De docenten en medewerkers zijn daarin voorbeelden voor jou.
De 7 gewoontes van Covey zijn:
•
Wees pro-actief 				je maakt je eigen keuzes.
•
Begin met het einddoel voor ogen 		
maak een plan, doe met liefde je werk.
•
Belangrijke zaken eerst			
eerst werken, dan ontspanning,
							
maar ook: begin de dag met God.
•
Denk win-win				zoek naar voordeel voor iedereen.
•
Eerst begrijpen, dan begrepen worden
luister voordat je praat.
•
Creëer synergie				samen is beter.
•
Houd de zaag scherp 			
balans voelt het best.

Pijlers
Tijdens de pijlerlessen ben je onderzoekend aan het leren. We werken elke 3 weken
met een nieuw thema. In deze thema’s ben je vooral bezig met het ontwikkelen van
verschillende vaardigheden. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je goed samenwerkt en hoe je
de juiste informatie op het internet vindt. Binnen de thema’s leer je op andere manieren
antwoord te vinden op je vraag. Het gaat in de pijlers meer om wat je leert tijdens je
onderzoek, dan het eindproduct. Voor de pijlerlessen krijg je geen cijfers voor je werk,
maar feedback van je docent op wat je leert tijdens de les.

Eigentijds onderwijs
Je werkt op verschillende manieren in de les aan opdrachten! Zo ben je fijn afwisselend
bezig! We werken met boeken en gebruiken daarnaast ook een laptop. De laptop kunnen
je ouders aanschaffen of huren via de school.

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)

20 januari 2022 | 20.00 – 22.00 uur

9 februari 2022 | 15.00 - 20.00 uur

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

Expeditie Guido (leerlingen)
21 januari 2022 | 12.00 – 15.00 uur

Locatie VMBO Locatie Havo Vwo

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.

Start 1e klas
Aan het begin van het eerste jaar heb je een introductieweek. Je leert tijdens
die dagen de groep kennen en de docenten en de school. We doen tijdens die
dagen ook leuke dingen met elkaar!
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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 (vmbo@guido.nl) of bellen met onze secretaresse (033) 464 05 25 kan natuurlijk ook altijd.

Contact
Heb jij of hebben je ouders nog vragen, bel of mail gerust. We helpen je graag verder! Neem daarvoor contact op met de
teamleider, mevrouw Clayton eclayton@guido.nl (033) 464 05 48 of meneer Visser mvisser@guido.nl (033) 464 05 48

Guido locatie VMBO
Arnhemseweg 65
3817 CB Amersfoort
(033) 464 05 25
vmbo@guido.nl
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