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School’s cool
Voor wie makkelijk leert en kan
rekenen op de steun van het thuis-
front is school meestal best ‘cool’.
Leren gaat dan haast vanzelf. Maar
dat is niet voor iedereen wegge-
legd. Er zijn ook leerlingen die wat
extra hulp kunnen gebruiken.
Omdat leren niet vanzelf gaat of
omdat ze uit een gezin komen dat
niet zo bekend is met het Neder-
landse onderwijssysteem.
Voor deze leerlingen is er vrijwilli-
gersorganisatie School’s cool. De
vrijwilligers zijn docenten in op-
leiding en ervaren docenten die
een jaar lang één keer per week
een leerling thuis helpen met
leren. Vaak zijn het leerlingen die
extra steun nodig hebben bij de
overstap naar het voortgezet on-
derwijs. Voor de docenten is
School’s cool een ontzettend ver-
rijkende ervaring. Ze komen achter
voordeuren waar ze anders nooit
komen en ze kunnen één op één
met een leerling waarmaken dat
school wél cool kan zijn.
School’s cool heeft het Liemers
College gevraagd om samen
School’s cool ook in de Liemers op
poten te zetten. We nemen deze
uitgestoken hand graag aan. Hoe
mooi zou het zijn als een aantal
leerlingen, voor wie dat niet van-
zelfsprekend is, al dit schooljaar
oprecht kan zeggen: ‘Ik voel me
thuis op school, ik voel me thuis 
op het Liemers College.’
Vrijwilliger worden? Meer info?
Bel me gerust: 06 – 5326 3361.

Teambuilding
tijdens werkweek
De derdeklassers van Didam, Landeweer
en Zonegge gaan van maandag 23 t/m
vrijdag 27 september op werkweek naar
Tsjechië (Didam), de Ardennen (Lande-
weer) of Kortrijk (Zonegge). Het belang-
rijkste doel: teambuilding.
Daarom is de werkweek tegenwoordig di-
rect aan het begin van leerjaar 3. Voor
leerlingen van vmbo-bb/kb en mavo be-
gint het examenprogramma immers al in
de derde klas. “De leerlingen leren elkaar
en de docenten kennen in een heel an-
dere setting. Dat is goed voor de saam-
horigheid”, zegt docent Rudy Bloem-
  scheer van de locatie Landeweer. Zijn Di-
damse collega Bas Godschalk vult aan:
“Tijdens een werkweek kun je je als do-
cent ook eens van een andere kant laten
zien dan in de lessen.”
De drie werkweken zijn heel verschillend,
maar hebben gemeen dat de leerlingen
vooraf kiezen voor een sportief of een cul-
tureel programma, naast een aantal geza-
menlijke activiteiten. “En van echte nacht-
rust zal niet veel terechtkomen”, voorspelt
Zonegge-docent Wilbert Landman. Som-
mige dingen zijn van alle tijden.

gen die het ‘gewone’ onderwijs volgen.
Agora-leerlingen doen in principe eind-
examen op minimaal het niveau van het
basisschooladvies.
Vanaf het begin wordt aan de kernvakken
Nederlands, Engels en wiskunde ge-
werkt. Onderwijsdirecteur Joeri Vonk:
“Dat is belangrijk, want deze vakken zit-
ten in vrijwel ieder examenpakket en je
hebt ze ook nodig als basis voor andere
vakken. De leerlingen mogen wel zelf
weten hoe ze de kernvakken leren - digi-
taal of uit een boek - en in welk tempo.
Wie goed is in talen kan beter meer tijd
besteden aan wiskunde.”
Bij het leren voor de examenvakken krij-
gen Agora-leerlingen wekelijks begelei-
ding van vakexperts. Met deze docenten
bespreken ze wat ze moeten doen voor
een vak en hoe ze dat gaan doen. Er zijn
ook regelmatig workshops, vaak verzorgd
door externe deskundigen. Joeri Vonk:
“Twee jonge ondernemers hebben ver-
teld hoe je een eigen bedrijf opzet.”

Informatieavond/aanmelding
Donderdag 26 september is er van 19.30
tot 20.30 uur (locatie Zonegge) een infor-
matieavond over Agora Liemers. De aan-
melding voor het schooljaar 2020-2021 is
vanaf maandag 7 oktober geopend.
Dat is vroeg, want de officiële sluitings-
datum is pas 15 maart. Anke Swanenberg:
“We nemen de tijd, omdat we zeker willen
weten dat een leerling geschikt is. Agora-
onderwijs is echt anders dan regulier on-
derwijs. We houden een intakegesprek
en er is een meeloopdag. Je moet leer-
gierig, initiatiefrijk en zelfstandig zijn.” 
De beslissing over toelating wordt in goed
overleg genomen. Inschrijven voor de in-
formatieavond en aanmeldingsprocedure
kan online: www.liemerscollege.nl/agora.

Vorig schooljaar introduceerde het 
Liemers College een nieuwe onderwijs-
soort: Agora Liemers. Dat was best
spannend, want je weet nooit of er wel
behoefte aan is. Maar Agora Liemers
groeit als kool. Dit schooljaar zijn er
ruim zestig leerlingen. Dat is een ver-
dubbeling. Aanmelden voor het school-
jaar 2020-2021 kan al vanaf 7 oktober.

Bij Agora-onderwijs zitten alle leerjaren
en niveaus bij elkaar in een gezamenlijke
leerruimte. De leerlingen hebben veel vrij-
heid. Er zijn geen lesmethodes, roosters
en toetsen. In plaats daarvan werken de
leerlingen aan ‘challenges’, die ze zelf be-
denken. “Bijna ieder onderwerp is moge-
lijk”, legt Agora-coach Anke Swanenberg
uit. “Maar ze moeten wel duidelijk maken
wat ze via de challenge willen leren, hoe
ze het gaan aanpakken en wat het eindre-
sultaat wordt. Dat kan in de vorm van een
verslag, filmpje, werkstuk of iets anders.”
Een Agora-schooldag duurt van 9.00 tot
14.30 uur, woensdagmiddag is vrij.

Niet vrijblijvend
De leerlingen bepalen dus zelf hun per-
soonlijke leerroute. Maar veel vrijheid be-
tekent niet dat Agora-onderwijs vrijblij-
vend is. Anke Swanenberg: “Het is niet
‘zoek het maar uit, succes ermee’. Elke
dag begint met een gezamenlijke dag-
start, waarin de coaches hun leerlingen
inspireren en motiveren, en er is wekelijks
een individueel coachinggesprek. Als een
leerling niet echt is opgeschoten, kijken
we samen wat beter of anders kan.”

Hetzelfde eindexamen
Hoewel Agora een heel andere manier
van leren is, hebben de leerlingen wel
exact hetzelfde eindexamen als leerlin-

V.l.n.r. Anke Swanenberg, Zoë Meijer,
Joeri Vonk en Lente van de Spreng.

Informatieavonden
Het Liemers College houdt komende
maand twee informatieavonden voor
ouders van kinderen in groep 8 (en
7). De data zijn maandag 21 oktober
en woensdag 23 oktober. De tijden
en locaties worden nog bekendge-
maakt. Er wordt uitleg gegeven over
de onderwijsaanpak van het Liemers
College en de diverse opleidingen
(vmbo, mavo, havo, atheneum, gym-
nasium en Agora Liemers). Ook is er
aandacht voor de overstap van de
basis- naar de middelbare school. 

Schoolstewards
Onderbouwleerlingen van de 
locaties Landeweer en Zonegge
hebben de afgelopen weken voor-
lichting gehad over het project
schoolstewards. Dat zijn leerlingen
die andere leerlingen aanspreken op
ongewenst gedrag, met name als ze
rommel maken. De schoolstewards
krijgen eerst een training, waarin ze
leren hoe het is om verantwoorde-
lijkheid te nemen en anderen te 
corrigeren. Door hun inzet is de
school schoner én leuker.Agora Liemers

groeit als kool JE HEBT ALTIJD ZELF EEN KEUZE
De basis- en middelbare scholen en kinderopvangorganisaties in de 
Liemers hebben een Liemers Lijstje opgesteld, met zeven beloften aan alle
leerlingen in de Liemers. We laten iedere maand zien wat het Liemers 
College doet om deze beloften waar te maken.

De belofte van deze maand - ‘Je
hebt altijd zelf een keuze’ - is Wes-
sel Haverkamp op het lijf geschre-
ven. Wessel zit in atheneum-6, dus
doet hij dit jaar examen. Hij heeft
ervoor gekozen om geen genoegen
te nemen met alleen het diploma. Hij
wil ook de LiemersCollegeAward
binnenhalen. Daarnaast zwemt
Wessel op topniveau, wat hem een
paar uur trainen per dag kost. Je
vraagt je af waar hij de tijd vandaan
haalt. Wessel zelf ziet het probleem
niet: “Een kwestie van keuzes
maken en goed plannen.” 

Door zijn zwemtalent heeft Wessel in-
middels aan een belangrijke voor-
waarde voor de LCAward voldaan.
Zondag 8 september zwom Wessel 25
kilometer (Ulft-Doesburg) in de Oude
IJssel om geld in te zamelen voor hui-
zen in Guatemala. Wessel liet zich in-
spireren door langeafstandszwemmer
Maarten van der Weijden, die deze
zomer de Elfstedentocht zwom. “Dat
was een onmenselijke prestatie, bizar
gewoon. Ik wilde ook zoiets. Mijn
vriendin stelde voor om er een LC-
Award-project van te maken.”
De tocht in de Oude IJssel was zwaar,
maar Wessel redde het met steun
vanaf de kant en van meezwemmers
in het water. “Ze hebben me enorm
geholpen. In Doesburg kwam ik bijna
huilend van de pijn uit het water.” Een
week later is Wessel redelijk hersteld

en vertelt hij trots dat zijn zwemtocht
4000 euro heeft opgeleverd (hij hoopte
op 2000 euro). De sponsors moest
Wessel zelf regelen, net als de ver-
gunning en de publiciteit. “Dat vind ik
het mooie aan de LCAward. Je doet
dingen die je op school niet leert, maar
die je later wel nodig hebt.” 
Om voor de LCAward in aanmerking te
komen, moeten leerlingen niet alleen
een sportieve prestatie leveren maar
ook op andere vlakken. Zo wil Wessel
straks het predicaat ‘cum laude’ op
zijn diploma hebben. “Dan moet je ge-
middeld een 8 halen. Ik sta er prima
voor, alleen scheikunde is door een
black-out even lastig.” 
Op cultureel gebied heeft Wessel zich
voorgenomen voor het eerst een echt
literair boek te lezen en samen met
zijn vriendin gaat hij zes culturele ac-
tiviteiten in de Liemers ondernemen
en daar een TripAdvisor-achtig boekje
van maken.
Het is dus een druk jaar voor Wessel.
“Als ik iets wil, kan ik mijzelf enorm
pushen. Maar planning is de key. Ik
noteer alle trainingen, deadlines en
toetsen. Als er een gaatje vrij is, doe ik
huiswerk of spreek ik af met vrienden.
En met mijn vriendin natuurlijk. Ik vind
het geweldig dat je op het Liemers
College voor de LCAward kunt gaan
en zo jezelf kunt uitdagen.”

Meer weten over de LCAward? 
Kijk op liemerscollegeaward.nl.

ZOË MEIJER
“Ik vond de intake heel spannend en ik
was ontzettend blij toen het doorging.
Eerst was ik bang dat ik het niet zou kun-
nen, maar je moet gewoon bedenken wat
je gaat doen en beginnen. De coaches kij-
ken mee. Ze zeggen bijvoorbeeld dat iets
handiger kan. Het is ook leuk dat je een
eigen werkplek hebt. Ik heb ‘m met spul-
letjes van de Action gezellig gemaakt.”

LENTE VAN DE SPRENG
“Mijn moeder had over Agora Liemers
gehoord en vond het echt iets voor mij.
Nou, dat heeft ze goed gezien. We zijn nu
vier weken bezig en ik heb al vrienden ge-
maakt en ik ben aan mijn eerste challenge
begonnen. Over zonne-energie. Ik kan het
iedereen aanraden, maar het ligt er wel
aan hoe je bent als leerling. De coaches
helpen, maar je moet het zelf doen.”

Foto: Jan van den Heuij.
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