
in Grijpskerk

• Wil jij graag op je eigen niveau werken? 

• Durf jij zelf verantwoordelijkheid te nemen op school? 

• Wil jij zelf bepalen hoe en wanneer je je leerdoelen behaalt? 

• Wil jij je talenten verder ontwikkelen?

Wat is GO?

GO betekent gepersonaliseerd onderwijs. Bij ons op school krijg je 

precies aangeboden wat je nodig hebt. Bij elk vak werk je op jouw 

eigen niveau. Je coach en andere docenten houden goed in de gaten 

hoe je het doet. Als zij denken dat je een hoger niveau aankunt, mag je 

dat proberen. En heb je juist wat moeite met bepaalde leerstof?  

Dan helpen we je daar extra bij. 

Jij staat centraal!

Wij geloven dat elk kind uniek is. Daarom stemmen wij ons onderwijs 

af op jouw persoonlijke leerbehoeften. Jij staat centraal. Je kunt met 

GO! je eigen leerroute bepalen, samen met je coach die je helpt.

Het uitgangspunt is jouw basisniveau. Dit is het advies dat je hebt 

gekregen op de basisschool: vmbo kader- of beroepsgericht, mavo, 

havo of vwo. Alles is erop gericht om een diploma op dit niveau te 

halen. Maar we gaan je ook helpen de vakken waar je écht talent voor 

hebt op een hoger niveau af te sluiten.

• Wil jij graag op je eigen niveau werken? 

• Durf jij zelf verantwoordelijkheid te nemen op school? 

• Wil jij zelf bepalen hoe en wanneer je je leerdoelen behaalt? 

• Wil jij je talenten verder ontwikkelen?

• Jij haalt het beste uit jezelf! 

• Jij bepaalt, samen met je coach,  
   je leerdoelen! 

• Jij werkt per vak op je eigen niveau! 

• Jij staat centraal!



Basisgroeplessen

Zoals je ziet, heb je iedere dag een basisgroeples. Op maandag zelfs 

een dubbel uur. De basisgroeples wordt gegeven door je coach. Naast 

het openen van de week, het bespreken van het nieuws, belangrijke 

gebeurtenissen en hoe het met je gaat, is er in deze uren aandacht 

voor het leren plannen van je eigen werk. Je leert hoe je je schoolwerk 

zo goed mogelijk kunt verdelen over de week. De basisgroep is er ook 

om elkaar goed te leren kennen en echt een klas te worden. 
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Hoe ziet jouw lesdag eruit?

Je begint elke dag met een gezamenlijke bijeenkomst, samen met de 

leerlingen uit jouw basisgroep. Na de dagopening neem je met elkaar 

het dagrooster door. Je bekijkt samen het nieuws en praat daar met 

elkaar over. Ook bespreek je met elkaar hoe het gaat in je groep. De 

rest van de schooldag volg je verschillende vakken. 

Jouw weekrooster kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

Flexuren

In de flexuren kun je aan de slag met wat jij op dat moment nodig hebt. 

Dat kun je doen bij een vakdocent, maar ook op een van de studie-

pleinen. Van de verschillende vakdocenten kun je extra uitleg krijgen. 

Op de studiepleinen kun je zelfstandig aan de slag of werken aan sa-

menwerkingsopdrachten. 

Projectweken

Twee keer per jaar zijn er projectweken. Hierin doe je een aantal dingen 

met de hele klas, maar kun je ook uit verschillende workshops kiezen. 

Denk aan workshops over muziek, creatief, bakken of koken, metaalde-

tectie en sport. Hierin kun je jouw talenten verder ontwikkelen. 

Coachgesprekken

De coach bepaalt met jou een vast moment in de week voor een coach-

gesprek. Doordat je dit elke week doet, weet je precies wat er wanneer 

van jou verwacht wordt en hoe je dat het beste kunt bereiken.

tijden maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 08.15 - 09.00 basisgroep basisgroep basisgroep basisgroep basisgroep

2 09.00 - 09.45 basisgroep/flexuur biologie Engels aardrijkskunde Nederlands

09.45 - 10.05 pauze pauze pauze pauze pauze

3 10.05 - 10.50 wiskunde godsdienst lichamelijke opvoeding wiskunde biologie

4 10.50 - 11.35 Engels Duits/Frans lichamelijke opvoeding beeldende vorming lichamelijke opvoeding

5 11.35 - 12.20 muziek geschiedenis Duits/Frans beeldende vorming lichamelijke opvoeding

12.20 - 12.45 pauze pauze pauze pauze pauze

6 12.45 - 13.30 science/skills aardrijkskunde/m&m wiskunde geschiedenis/m&m wiskunde

7 13.30 - 14.15 science/skills flexuur flexuur flexuur flexuur

8 14.15 - 15.00 tijd om af te spreken met je coach

Tredevakken

Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde 

zijn de zogenoemde tredevakken. Bij deze 

vakken ga je op je eigen tempo door de 

leerstof heen. Daarbij volg je een 

aantal treden. Zo moet je de 

meeste doelen van trede 1 

beheersen om verder te 

kunnen naar trede 2.



Jouw hulpmiddelen

Chromebook

De meeste vakken staan online via de Learning Portal. Zo kun je 

precies zien wat je al gedaan hebt en wat je nog kunt doen om je een 

vak nog beter eigen te maken. Jij, je ouders en je docenten kunnen er 

24 uur per dag bij. Tegelijkertijd leer je hoe je verstandig om kunt gaan 

met je laptop en met sociale media en internet. Daarnaast is er een 

leerlingvolgsysteem waarin jij en je ouders informatie kunnen vinden 

over je leerproces en resultaten. 

Eigenaarschap

In de Learning Portal maak je gebruik van je eigen agenda. In die 

agenda plan je wanneer je aan welke leerdoelen gaat werken en hoe-

veel tijd je daarvoor nodig denkt te hebben Je krijgt hierbij hulp van 

je coach en de vakdocenten. Door zelf keuzes te maken en het leren 

plannen van je schoolwerk ben je eigenaar van je eigen leerproces. 

In de Learning Portal plaats je ook verslagen van je coachgesprekken 

met je coach. Samen evalueren jullie de afgelopen week. Wat ging 

er goed? En wat kan beter? Hoe heb je zaken aangepakt en wat ga je 

volgende week doen? Van deze gesprekken maak je zelf een kort ver-

slag. Het gaat tenslotte om jouw eigen leerproces.

Door het gebruik van je agenda en de verslagen van je coachgesprek-

ken kun je precies zien hoe jouw leerproces verloopt.

Jouw docenten

Natuurlijk heeft elke docent op onze school een eigen vakgebied waar 

hij expert in is, bijvoorbeeld Engels of wiskunde. Deze docent begeleidt 

jou bij dat vak. Maar een docent kan ook jouw coach zijn of je helpen 

als je vragen hebt die niet specifiek over een bepaald vak gaan. Zo is er 

altijd een algemeen docent aanwezig tijdens de flexuren.

Themavakken

Daarnaast zijn er ook themavakken, zoals aardrijkskunde, geschiede-

nis en biologie. Bij deze vakken zijn de onderwerpen onderverdeeld 

in thema’s. Bij geschiedenis begin je bijvoorbeeld met de oudste 

geschiedenis, de prehistorie, over jagers en verzamelaars. Als dit thema 

is afgerond, ga je door naar de tijd van de Grieken en de Romeinen. De 

overgang naar het volgende thema gaat minder individueel als bij een 

tredevak, maar meer gezamenlijk.



Ontwikkel je talent, samen met je coach

Leren vanuit persoonlijke doelen kan alleen met goede coaching. 

Daarom krijg je een persoonlijke coach. Iedere week heb je een 

gesprek met je coach. Je bespreekt samen hoe het gaat op school, 

zowel in de lessen als daarbuiten. Door telkens weer nieuwe leer- en 

persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen, bepaal je samen een 

leerroute die aansluit bij jouw doelen. 

Natuurlijk betrekken we ook je ouders daarbij. We nodigen hen een 

paar keer per jaar uit om samen met jou en je coach te praten over hoe 

het met jou gaat op school. Zo kunnen ook zij jouw leerproces goed 

blijven volgen.

Geïnspireerd door Kunskapsskolan

GO! op het Lauwers College is geïnspireerd door Kunskapsskolan, 

wat letterlijk ‘kennisschool’ betekent. Kunskapsskolan is een Zweedse 

onderwijsorganisatie voor gepersonaliseerd leren die al ruim 20 jaar in 

meerdere landen scholen runt of ondersteunt met gepersonaliseerd 

onderwijs. Leerlingen die in Zweden op deze manier leren, halen veel 

vaker een diploma op een hoger niveau dan ze van tevoren hadden 

gedacht. 

Reitsema Burchtstraat 4, 9843 BG Grijpskerk 

tel (0594) 21 25 43

Judith Veldhuis 

locatieleider

tel 06 27 07 72 71 

jveldhuis@lauwerscollege.nl 

Cornelie Stiksma 

projectcoördinator GO!

tel 0594 21 25 43 

cstiksma@lauwerscollege.nl

Kijk ook op lauwerscollege.nl/go

 
Meer weten? Neem contact met ons op:

mailto:sdejong%40lauwerscollege.nl?subject=GO%21%20in%20Grijpskerk
mailto:edijkstra%40lauwerscollege.nl?subject=GO%21%20in%20Grijpskerk
http://lauwerscollege.nl/go

