
in Kollum

• 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. 

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. 

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 basisberoepsgericht, kader 

beroepsgericht of mavo. 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!



Leergebieden

C&D Cultuur & Design  

 (beeldende vorming, muziek, techniek)

GD Godsdienst en levensbeschouwing 

MNM Mens, Natuur en Maatschappij  

 (biologie, mens & maatschappij)

MVT Moderne Vreemde Talen  

 (Duits)

NEW Nederlands, Engels en Wiskunde 

S&B  Sport & Bewegen 

Skills Praktische profiel oriëntatie, LOB

Toelichting

Zoals je ziet, heb je elke dag verschillende leergebieden. Hiernaast 

kun je lezen welke vakken er in welk leergebied worden aangeboden. 

Tijdens de les is er altijd een vakdocent van een van de leergebieden 

aanwezig. Er zijn centrale instructiemomenten, maar er is ook ruimte 

voor persoonlijke uitleg. Elke docent bespreekt met jou een leerdoel 

dat past bij jouw niveau. Het kan dus best zo zijn dat als je goed bent 

in wiskunde, je dit vak op een hoger niveau volgt dan de vakken die 

je moeilijker vindt. Doordat je op een vast moment in de week jouw 

doelen bespreekt met je coach, weet je precies wat er wanneer van jou 

verwacht wordt en hoe je dat het beste kunt bereiken. 
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Hoe ziet jouw lesdag eruit?

Iedere dag begint met een opstartles, samen met je klas en een 

docent. 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 gewone lessen 

starten na de opstartles. Bijna elke schooldag eindigt met een 

afsluitles (en eventueel een coachgesprek). Tijdens deze laatste les 

kun je extra uitleg en instructie krijgen of onder begeleiding van 

een docent verder werken aan een leerdoel. 

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 lessen 

bij wie je terecht kunt met jouw vragen.

lesuur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 opstartles coachles opstartles coachles opstartles

2 C&D opstartles GD opstartles S&B

3 MVT/Skills C&D NEW S&B MNM

pauze pauze pauze pauze pauze

4 MNM NEW MNM C&D NEW

5 NEW S&B FLEX NEW Skills

pauze pauze pauze pauze pauze

6 NEW S&B NEW NEW Skills

7 MNM NEW MNM C&D NEW

pauze pauze pauze pauze pauze

8 afsluitles MVT/Skills afsluitles MNM afsluitles

Jouw weekrooster kan er bijvoorbeeld zo uitzien:



Jouw hulpmiddelen

Chromebook

Vanaf klas 1 gebruik je een Chromebook met een eigen account. Hier

op vind je de leerstof die je nodig hebt. Het geeft je inzicht in wat je 

al weet en welke volgende stap je kunt zetten om je de leerstof eigen 

te maken. Tegelijkertijd leer je hoe je verstandig om kunt gaan met je 

laptop en met de sociale media en internet. 

Digitaal logboek

In je digitale agenda plan je samen met je vakdocent en coach wat 

je de komende week wilt gaan doen. Dat noemen we je leerdoelen. 

Dagelijks schrijf je in je logboek wat je die dag hebt gedaan en hoe dat 

is gegaan. Op deze (digitale) manier krijgen jij en je coach inzicht in 

hoe je leerproces verloopt.

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.



We hebben een prachtig schoolgebouw: Campus Kollum, het centrum 

voor cultuur en educatie. Daarin ‘wonen we samen’ met de bibliotheek, 

gemeenschapscentrum De Colle én met Piter Jelles !mpulse Kollum. 

Meer weten? Neem contact met ons op:

Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS Kollum 

tel (0511) 45 29 00

Kijk ook op lauwerscollege.nl/go

Jannie de Vries 

directeur

tel 0511 45 29 00 

jadevries@lauwerscollege.nl

Sjanie Bremer 

onderbouwcoördinator

tel 0511 45 29 00 

sbremer@lauwerscollege.nl

campus kollum

We blijven gewoon twee scholen hoor: wij de christelijke school voor 

mavo en vmbo in alle richtingen en !mpulse Kollum de openbare 

school voor mavo, havo en vwo. Maar we delen wel alle ruimtes met de 

leerlingen en docenten van !mpulse. We gaan elkaar dus veel tegen

komen. Elke schooldag en misschien ook wel tijdens een schoolfeest 

dat we samen gaan organiseren. 
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