
in Grijpskerk & 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. 

Jouw coach

Elke week heb jij samen met je coach een persoonlijk gesprek. Je 

bespreekt dan de planning van de komende week en of je je doelen 

hebt behaald. Ook krijg je tips van je coach en kun je vragen stellen. 

Je ouders worden een paar keer per jaar uitgenodigd om samen met 

jou en je coach te bespreken hoe het gaat op school en welke doelen 

jij wilt behalen. 

Het rooster

Je begint elke dag met een opstartles in je eigen basisgroep. Daar 

vindt de dagopening plaats, neem je met elkaar het nieuws van de 

dag door, werk je je logboek bij en is er ruimte voor andere zaken. 

Daarna volgen een aantal vastgestelde lessen. ‘s Middags bieden we 

jou de mogelijkheid om binnen een duidelijke structuur, op jouw 

eigen manier aan je leerdoelen te werken. 

• 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?



Jouw logboek

Je krijgt een logboek. Hierin beschrijf je, met hulp van je coach, wat je 

de komende week wilt gaan doen. We noemen dat je leerdoelen. Ook 

ga je beschrijven op welke manier je dat gaat doen en hoeveel tijd 

je daarvoor denkt nodig te hebben. In je logboek kun je dus precies 

volgen hoe je leerproces verloopt. 

Chromebook

Je werkt met een laptop. Hierop vind je alle 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. Het helpt je om je talenten 

verder te ontwikkelen.

Gepersonaliseerd onderwijs voor uw kind

We vinden het belangrijk dat uw kind de juiste aandacht en 

begeleiding krijgt. Daarbij gaat het ons niet alleen om kennis,  

maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. 

Onder begeleiding van een coach helpen we uw kind de gestelde 

doelen te bereiken. Vanuit het startniveau – vmbo-BB, vmbo-KB,  

mavo, havo of vwo – krijgt uw kind kansen om door te groeien. 

GO naar het Lauwers!

Zie jij het zitten om te werken op je eigen niveau en in je eigen tempo? 

Wil jij samen met ons je eigen leerroute uitstippelen? Ga dan de 

uitdaging aan bij ons op school in Grijpskerk of Kollum en let’s GO!

Lauwers College Grijpskerk

Reitsema Burchtstraat 4, 9843 BG Grijpskerk 

tel (0594) 21 25 43

Lauwers College Kollum

Johannes Bogermanstraat 25, 9291 HA Kollum 

tel (0511) 45 29 00

Kijk ook op lauwerscollege.nl/go

TIP:  
Laat deze flyer 

ook aan je 
ouders zien! 


