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VOOR JOU  
PERSOONLIJK

JE EIGEN COACH
Wekelijks een persoonlijk gesprek.

VEEL STRUCTUUR
Je weet altijd waar je aan toe bent.  
Plannen staat centraal.

INSTROOM OP ADVIES
Na 2 jaar definitief naar mavo of havo/vwo.  
Het niveau dat bij je past.

VAKKEN OP HOGER NIVEAU
De vakken waar jij goed in bent kun je op een  
hoger niveau volgen of sneller je doelen bereiken.

DOELEN STAAN VAST
De weg er naar toe bepaal je zelf (met je coach).

WEINIG THUISWERK
Opdrachten maak je vooral op school,  
leerwerk doe je thuis en/of op school.

GEEN TUSSENUREN 
En daarom nauwelijks lesuitval.
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Grotius maakt het onderwijs echt persoonlijk. Je leert op de 
manier, die het beste bij jou past. En met al die persoonlijke 
aandacht en begeleiding, ga jij het helemaal maken! 

Persoonlijk leren in Parkstad
Grotius is in Parkstad een van de weinige 
scholen met een persoonlijke coach en 
je eigen persoonlijk leerplan. Maar in 
heel Nederland is Grotius niet uniek. 
Er zijn ongeveer 40 scholen die ook zo 
werken. In Amerika, Engeland, India en 
Zweden, het land waar het ongeveer 20 
jaar geleden Kunskapsskolan startte, 
is deze manier van persoonlijk leren 
ondertussen heel populair en succesvol.

Grotius College
Gepersonaliseerd leren op mavo, havo, atheneum

Op onze website: 

www.grotius-lvo.nl  

vind je meer informatie. 

Volg ons ook op:

       @grotiusheerlen

JOP: 
“Persoonlijk leren is leuk, 
je kan vooruit werken.”

ANWAR: 
“Je bepaalt zelf je tempo.”
 

TEUN: 
“Geen proefwerkweek 
maar toetsen als je er 
klaar voor bent.”

NOAH: 
“Ook leuke buitenschoolse 
activiteiten.”
 

MEREL: 
“Iedere week 
coachgesprek.”

ISIS: 
“Ontwikkeldagen voor 
andere activiteiten.”



Wat het beste bij jou past
De meeste scholen delen je al snel in; 
mavo, havo of vwo. Grotius niet. Pas in 
het derde schooljaar word je een mavo 
of havo/vwo-leerling. Dan weten jij 
en je coach toch veel beter welk type 
onderwijs het beste bij je past? De een 
leert graag door te doen, de ander is 
meer een denker. Je krijgt veel digitaal 
lesmateriaal en je werkt veel met de 
Portal, de elektronische leeromgeving 
van Kunskapsskolan. Onze lessen zijn 
heel divers en verrassend. 
Er is daarbij ruimte voor jouw stijl, jouw 
talenten en jouw uitdagingen. En ben je 
een kei in een vak? Dan kun je dat vak 
altijd op een hoger niveau afsluiten. En 
dat kan weer heel handig zijn als je later 
naar een vervolgopleiding gaat of gaat 
solliciteren.

Jouw persoonlijke coach:
Ga je naar het voortgezet onderwijs, dan 
volg je meestal met jouw klas dezelfde 
lessen en dezelfde vakken. Bij Grotius 
gaat dat anders. In sommige vakken ben 
je goed. Daar heb je niet zoveel tijd voor 
nodig. Andere vakken vind je moeilijker 
en daar kun je bij ons meer tijd aan 
besteden. Maar wel heel doelgericht. 

Je hebt daarom bij Grotius een 
persoonlijk coach. Samen met jou en 
je ouders kijkt de coach wat het beste 
is voor jou. Met hem of haar maak je 
een goed plan. Elke week kijk je samen 
of alles goed gaat en wat je moet 
doen om te verbeteren. Jij en je coach 
zorgen ervoor dat je de doelen - die je 
samen hebt opgesteld - ook haalt. Je 
hebt daarom wekelijks een persoonlijk 
gesprek met je coach. 

Na dit schooljaar is het zover. Jij gaat naar het voortgezet onderwijs. 
Je kunt kiezen voor verschillende scholen. Bijvoorbeeld Grotius. 
Misschien is dat wel de school voor jou? Zeker als je graag een 
persoonlijke coach wilt en individuele begeleiding fijn vindt.  
En als je liever nauwelijks lesuitval en tussenuren hebt. 

Na school: veel tijd voor jezelf! 
Kom je na schooltijd thuis, dan heb je 
vast een heleboel leuke en interessante 
dingen te doen. Vandaar dat je weinig 
thuiswerk krijgt bij Grotius. Natuurlijk 
moet je wel allerlei opdrachten 
maken voor je vakken, want er wordt 
behoorlijk wat van je gevraagd. Maar 
die opdrachten voer je zoveel mogelijk 
op school uit. Je bepaalt zelf waar je je 
leerwerk doet. Dit kan altijd thuis, maar 
je mag ook op school studeren. Heb je 
geen lessen of afspraken met je docent? 
Dan ben je altijd welkom op je leerplein 
om rustig te studeren. Thuis heb je veel 
tijd voor jezelf, de mensen om je heen en 
voor je hobby’s.

‘Het onderwijs  
op Grotius  
stemmen  
we helemaal  
af op jouw 
leerbehoeften en 
jouw talenten.’


