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Binnen de locaties wordt aandacht besteed 
aan differentiëren in lesstof en methodiek 
en met het begeleiden van de door de leer-
ling gemaakte keuzes. Op sommige locaties 
wordt deels gewerkt met flexuren.
In alle leerjaren wordt er in de lespraktijk 
 actief met de elektronische leeromgeving 
It’s Learning gewerkt. Er is gekozen voor 
BYOD (Bring Your Own Device). Dit houdt in 
dat elke leerling zijn eigen device mee naar 
school neemt. 

Het Liemers College is een streekschool 
die plaats biedt aan ongeveer 2300 
leerlingen uit de regio. Deze leerlingen 
zijn verdeeld over vier locaties, ieder 
met hun eigen karakter. Onze kracht ligt 
in de kleinschaligheid en in het creëren 
van veiligheid en sfeer. We kennen onze 
leerlingen en zien wie ze zijn. Persoonlijke 
aandacht en betrokkenheid zijn daarbij de 
sleutelwoorden.

VMBO-BB/KB, MAVO, HAVO, 
ATHENEUM, GYMNASIUM EN 

AGORA LIEMERS

Liemers College is 
onderdeel van Quadraam

LEERLINGEN VAN HET 
LIEMERS COLLEGE VOELEN

 ZICH PRETTIG, VEILIG EN 
VRIJ OP SCHOOL

http://www.liemerscollege.nl


LIEMERS COLLEGE Binnen onze school is er een afdeling die 
werkt volgens het onderwijsconcept Agora. 
Dat is een vorm van gepersonaliseerd 
 onderwijs waarbij de leerlingen geen 
 lesrooster meer hebben
Verder is er veel aandacht voor allerlei 
 activiteiten voor en door leerlingen zoals 
 musicals, open podia, toneel, buitenschoolse 
sport, internationalisering en projectweken.

Opleidingsschool
Jaarlijks lopen er zo’n 70 studenten stage bij 
het Liemers College. Het bieden van kwali-
teit is voor ons erg belangrijk en daarvoor 
hebben we een professionele leeromgeving 
ingericht. Elke stagiair wordt begeleid door 
een gekwalificeerde werkplekbegeleider en 
schoolopleider. Deze ondersteunen je o.a. 
op het gebied van pedagogiek, didactiek, 
vakinhoud en reflectie.
Eindstagiairs nemen daarnaast deel aan  
het begeleidingstraject voor alle nieuwe 
 collega’s binnen de school.

Iedere student dient aan het einde van de 
opleiding een praktijkonderzoek te hebben 
afgerond. Er is een aantal goed opgeleide 
onderzoeksbegeleiders om hen daarbij te 
begeleiden.
Het Liemers College haalt het beste in jou 
naar boven!


