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Op locatie Heerenmäten 
kun je havo- en vwo-
onderwijs (atheneum en 
gymnasium) volgen. 
Je blijft op dezelfde locatie 
van brugklas tot en met je 
eindexamenjaar. In leerjaar 
4 van het vwo stromen 
leerlingen uit Didam in. 

Met zo’n 1000 leerlingen 
en 85 medewerkers zijn we 
een bruisende locatie.
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dan start je om 08:10 uur. 
De lessen zijn 50 minuten. 
Gemiddeld heb je zo’n 6 
of 7 verschillende vakken 
op een dag. Je hebt twee 
pauzes. In de bovenbouw 
zit er tijd tussen de lessen, 
waarin je kunt studeren 
op de studieruimtes in de 
school. 
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R  Op locatie Heerenmäten 
ervaar je een goede sfeer. 
De mentor en de docenten 
begeleiden je naar steeds 
meer zelfstandigheid. Je 
mag zijn wie je bent. Is 
meer ondersteuning nodig, 
dan krijg je extra begelei-
ding. De leerling die uitda-
ging zoekt, kan terecht in 
de Topklas. Je krijgt dan 
een vwo+-programma met 
keuzeopdrachten.  
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leerling een mentor. Je 
krijgt les van je mentor en  
twee begeleidingsuren per 
week in de onderbouw. In 
de bovenbouw is dat één 
uur per week. De mentor 
is je eerste aanspreekpunt. 
De mentor begeleidt de 
groep als geheel en jou 
persoonlijk. Dat gebeurt 
op verschillende vlakken: 
groepvorming, leuke 
activiteiten, hulp bij het 
leren en de mentor stemt 
af met jou en je ouders hoe 
het met je gaat in de 
driehoeksgesprekken. 
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S Heb je een dubbel advies, 
dan kom je terecht in 
de klas van het hoogste 
advies. Dus heb je een 
mavo-/havoadvies, dan 
kom je in de havoklas. 
We hebben hier goede 
ervaringen mee, want 
leerlingen trekken zich aan 
elkaar op. We streven 
ernaar dat je bij de start 
van de derde klas op het 
juiste niveau zit. 
Aan het eind van de eerste 
klas kun je op het vwo 
ervoor kiezen om in de 
tweede te starten met het 
Gymnasium. We bieden 
tot en met het examen een 
volwaardige gymnasium-
opleiding aan.  
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Je krijgt in de onderbouw 
veel verschillende vakken 
op havo en vwo: 

1.Nederlands
2.Wiskunde
3.Engels
4.Frans
5.Aardrijkskunde
6.Geschiedenis
7.Bizo
8.Nasktec
9.Muziek
10.Tekenen
11.Handvaardigheid 
12.LO 
13.Levensbeschouwing 

In de tweede klas krijg je 
Duits erbij op havo en vwo. 
Zit je op het vwo, dan kun 
je in de tweede ook kiezen 
voor het Gymnasium. In de 
tweede klas volg je Latijn 
en in de derde klas komt 
Grieks erbij. 
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In de bovenbouw kies je 
een van de vier profielen, 
die zijn landelijk 
hetzelfde: 

1.Cultuur en Maatschappij 
(CM)

2.Economie en 
Maatschappij (EM)

3.Natuur en Gezondheid 
(NG)

4.Natuur en Techniek (NT)

Wel is er variatie in het 
vakkenaanbod op scholen. 
Zo kun je bij ons NLT, 
bedrijfseconomie, 
Cambridge Engels en 
tekenen en muziek volgen. 
Je kunt bij ons alle 
examenvakken kiezen in 
de vrije ruimte.
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L Naast vakken bij ons 
op school kan je ook 
onderwijs volgen via 
Q-highschool.
Dit is een samenwerking 
tussen de verschillende 
scholen die horen bij 
onze scholenstichting 
Quadraam. Je kunt je in-
schrijven voor ‘avonturen’. 
Avonturen gaan 
bijvoorbeeld over hoe 
word ik een vlogger, of hoe 
bouw ik een raceauto. 
Of je volgt vakken als 
informatica en Spaans via 
de parcoursen. Meer 
informatie vind je op 
https://q-highschool.nl/

https://q-highschool.nl/
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G Brede vorming vinden we 
belangrijk. Daarom werken 
we samen aan 
maatschappelijke 
vorming, kunst & cultuur 
en wetenschap binnen en 
buiten de lessen. Je mag 
altijd een beroep doen op 
onze hulp. We zijn 
leerlinggericht en kijken 
wat jij nodig hebt. 
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Improviseren, film-acteren, 
muziektheater, spelen met 
tekst? Doe dan mee aan 
de theaterklas! Tijdens de 
lessen ga je je verdiepen in 
verschillende vormen 
theater. Je leert de 
basisvaardigheden van 
het acteren, leert zelf een 
scène maken en krijgt les 
in verschillende 
speelstijlen. Veel variatie, 
geschikt voor de 
beginnende speler, maar 
ook uitdagend als je al wat 
meer ervaring hebt. 
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we al een paar jaar met 
leerlingacteurs. Dat zijn 
leerlingen die speciaal 
opgeleid zijn om te werken 
als trainingsacteur. Een 
trainingsacteur is iemand 
die situaties naspeelt in 
cursussen. Dit idee 
gebruiken wij in het 
onderwijs.  Leerlingen 
spelen bijvoorbeeld een 
les na en geven feedback 
zodat de docent kan 
oefenen.



Als leerling van onze 
school maak je kennis met 
verschillende 
burgerschapsprojecten.
Welke rol neem jij in de 
samenleving in of hoe 
denk je over vrijheden van 
anderen en jezelf? School 
gaat niet alleen over vak-
ken en cijfers, maar ook 
over je eigen ontwikkeling 
als wereldburger. Je maakt 
kennis met burgerschap 
binnen verschillende 
vakken, Hope XXL en 
internationaliserings-
projecten van Erasmus+.  
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HOPE XXL staat voor 
maatschappelijke 
betrokkenheid. Jongeren 
van onze school kunnen 
aansluiten bij maatschap-
pelijke projecten. Mooie 
voorbeelden zijn projecten 
voor eenzame ouderen 
of een schone omgeving. 
Leerlingen kunnen onder 
begeleiding van een jonge-
rencoach projecten gaan 
uitvoeren, de zogenaamde 
Trachtprojecten (TR-8 
projecten). Deze naam 
verwijst naar het doel wat 
Hope XXL beoogt te 
bereiken, dat iedereen zijn 
leven met een acht 
waardeert. 
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Onze locatie doet mee 
aan Erasmus+, een 
internationaal project met 
scholen uit Duitsland, Fin-
land, Estland en IJsland. 
Dit project heeft als doel 
leerlingen meer te leren 
over de 21ste vaardig-
heden. Denk hierbij aan: 
probleemoplossend 
denken, kritisch denken, 
samenwerken, creativiteit, 
ICT, milieuverantwoor-
delijkheid en persoonlijk 
welzijn. Daarnaast krijg 
je de kans om over eigen 
grenzen heen te kijken en 
leer je van andere 
Europese culturen.
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R Op onze school leer je 
in verbinding met je 
omgeving. Ook binnen 
school is verbinding 
een belangrijk uitgangs-
punt. Dat krijgt onder 
ander vorm in 
Peer2Peer: leren van 
elkaar én leren met 
elkaar. 

Bij Peer2Peer helpen 
leerlingen elkaar. 
Het Liemers College 
kent twee rollen:

1.PeerTutor 
De leerling geeft bijlessen 
aan leerlingen die een vak 
lastig vinden.
 
2.PeerLeader 
Deze bovenbouwleerling 
helpt de mentor en bege-
leidt brugklasleerlingen.
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ideeën en steek je graag je 
handen uit de mouwen?
Dan is de LLV iets voor jou. 
De LLV staat voor 
Liemers-leer-lingvereni-
ging en bestaat uit 
leerlingen en twee 
docenten die gezamenlijk 
activiteiten 
organiseren voor school. 
Het is een combinatie 
van een leerlingraad en 
leerlingvereniging. Je 
organiseert  bijvoorbeeld 
kerstgala’s, maar gaat 
ook in gesprek met de 
school-leiding om te kijken 
wat er beter kan. Je bent 
van harte welkom om je 
aan te sluiten bij de LLV. 
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Leerlingen die gaan voor 
meer uitdaging worden 
gezien op onze locatie. 
Via het excellentie-
programma kun je zowel 
in de onderbouw als in 
de bovenbouw je grenzen 
verleggen. 

Het 
excellentieprogramma
bevat het volgende:

1.Mik-klas 
2.Topklas
3.PUC-programma
4.Gymnasiumonderwijs 



M
IK

-K
LA

S De MIK-klas is voor de 
leerlingen van groep 8 die 
meer uitdaging willen. 

Zit je in de MIK-klas, dan 
kom je vanaf de herfst tot 
mei op het Liemers College 
voor een plusprogramma. 
Ook is er aandacht voor je 
eigen hulpvragen en krijg 
je les in samenwerken en 
plannen. Je krijgt les in 
verschillende thema’s van 
allerlei gastdocenten. 
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S De topklas biedt een 

vwo+-programma aan. 
Je volgt de het topklas-
programma in de 
onderbouw (leerjaar 1 t/m 
3). De docenten van de 
Topklas hebben een 
speciaal programma 
ontwikkeld, waarbij je in 
de lessen wordt 
uitgedaagd met keuze-
opdrachten. Je sluit de 
Topklas af met de 
‘Meesterproef’ in het 
derde jaar.
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bovenbouw kun je 
meedoen aan het 
vwo+-programma door 
te gaan proefstuderen 
(PUC-programma). 
Je kunt vakken volgen aan 
de Radboud Universiteit in 
verschillende richtingen. 
Daag jezelf uit en maak 
kennis met wetenschap 
en onderzoek. Het PUC 
biedt jou de kans om meer 
te weten te komen over 
actueel wetenschappelijk 
onderzoek en organiseert 
diverse activiteiten van 
masterclasses en seminars 
tot vakinhoudelijke na-
scholing en studiedagen. 
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Het gymnasium op het 
Liemers College biedt 
verbreding en verdieping 
als je op zoek bent naar 
extra uitdaging. Naast de 
klassieke talen Grieks en 
Latijn krijg je ook les in 
de (kunst)geschiedenis, 
literatuur en archeologie 
van de oudheid tot nu. Dat 
doen we niet alleen op 
school, want we gaan op 
bezoek bij musea, je volgt 
workshops en in vwo 5 ga 
je naar Rome.
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L Het Liemers College is 
een opleidingsschool. 
Dat betekent dat we onze 
toekomstige collega’s 
samen met de leraren-
opleiding opleiden. Je 
komt in de lessen dus 
regelmatig stagiaires tegen 
die onder begeleiding van 
ervaren collega’s 
opdrachten uitvoeren in 
de klas of zelfstandig 
lesgeven. 
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