
 
 

PERSOONLIJK ÉN SAMEN IN EEN SCHOOLEIGEN CONCEPT 

PIJLER 1: 

GO IS PERSOONLIJK 

Elke leerling heeft een coach. 

Elke week heeft de coach een persoonlijk coachgesprek met 
de leerling.  

Ouders zijn welkom bij deze gesprekken. 
 
 
Bij de coachgesprekken staan de volgende onderwerpen 
centraal: 

• Leren plannen door de leerling. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de Maaslandcollege agenda/planner. 

• Leren-leren: aanpakken van het maak- en leerwerk. 
• Hulp bij het maken van (leer)keuzes. 
• Sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIJLER 2:  

GO IS ONDERWIJS OP MAAT 

Instroom & onderbouw: 
• Instroom in een m/h-klas, h/v-klas of vwo-klas (NTO of 

TTO). Advies van de basisschool is daarbij leidend. 
• Aan het einde van de brugklas krijgt de leerling een 

trajectadvies en volgt de route 2m, 2h of 2v. 
• Elk jaar wordt bekeken welk traject het meest passend is 

voor de leerling. 
 
De lespraktijk:  

• De mogelijkheid bestaat om vakken te volgen op 
verschillende niveaus en in een aangepast tempo. 

• In de bovenbouw is het mogelijk om vakken af te sluiten 
op een hoger niveau. Dit wordt dan op het diploma 
vermeld.  

• Alle vakken werken vanuit leerdoelen. 
• Er zijn themavakken (in de brugklas: GS, AK, BI, SC, LB) 

en tredevakken (in de brugklas: NE/EN/FA/WI). 
• Er zijn vaklessen. Daarnaast zijn er keuzelessen (waarbij 

de leerling een keuze kan maken tussen 2 vakken. Dat 
doet de leerling in overleg met de vakdocent en de 
coach). Alle lessen worden begeleid door de vakdocent. 

• Huiswerk kan grotendeels op school gemaakt en geleerd 
zijn. 

• Een lesperiode wordt met een breekweek afgesloten. In 
die week worden er toetsen afgenomen en vinden er 
activiteiten plaats. 

• Er wordt in de lessen door de leerlingen gebruik gemaakt 
van boeken en een device. 

 
 

PIJLER 3: 

GO DOEN WE SAMEN 

• Onderwijs volgen en leren doen de leerlingen vooral 
samen, in en met de klas. 
 

• Er is vier keer per week een startmoment met de 
gehele klas. 
 

• Er is veel aandacht voor samenwerken, zowel in de 
lessen als daarbuiten (bijvoorbeeld in de activiteiten 
tijdens de Breekweek). 
 

• Onze brugklassers volgen de meeste lessen in een 
eigen gebouw. 
 

• Onze brugklassers hebben een eigen pauzeruimte. 
 

• GO is door de docenten van het Maaslandcollege 
ontwikkeld, in samenwerking met de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, de Radboud Universiteit en 
Magister.me. 

 

 

 

 

 


