Zó leer je op het Stella Maris College!

Op het Stella Maris College leer je op een andere
manier. Je maakt flinke stappen, in een tempo en naar
een niveau dat bij jou past. Wat je moet leren staat vast.
Het hoe, waar en wanneer bepaal je steeds meer zelf.
Hoe je dag eruit ziet? Dat ontdek je hieronder!

met je persoonlijke coach vertaal je de leerdoelen naar jouw eigen
S amen
werkdoelen. Ook leer je wat het betekent om eigenaar van je leerproces
te zijn. Je maakt zelf een weekplanning om je doelen te bereiken en houdt je
leeractiviteiten bij in je eigen logboek. Elke week heb je een persoonlijk gesprek
met je coach. Van tevoren denk je na over hoe het leren je afgaat. Vervolgens
bespreek je samen hoe het met je gaat, welke vorderingen je maakt, wat je
anders kunt doen, voor welk vak je wat harder moet werken en waarmee je het
wat rustiger aan kunt doen.

leerstof vind je op de learning portal, op internet, of via andere wegen. Je
J ewerkt
dus veel op je iPad. Zeker de helft van je tijd heb je ‘workshop-tijd’,
om zelf aan de slag te gaan. Je docenten begeleiden je daarbij. De rest van de
tijd kies je of je meedoet aan de labsessies, lezingen, communicatiesessies of
seminars die je docenten geven. Net wat je nodig hebt en wat bij je past. Je
ontdekt geleidelijk aan zelf hoe, wanneer en waar jij het fijnste leert, natuurlijk
met de hulp van je docenten.

Kom je ook naar de Beleefdag?

jij denkt dat je de leerstof op een bepaald niveau beheerst, maak je een
A lsafspraak
met je docent voor een toets. Daar krijg je trouwens geen cijfer
voor. Haal je die toets, dan ga je verder op je pad. Haal je die niet, dan pas je de
manier van werken aan en probeer je het nog eens.

je zit natuurlijk niet alleen op het Stella Maris College! Je basisgroep
O ja,bestaat
uit ongeveer 15 klasgenootjes met wie je de dag start. Ook alle
andere brugklassers zie je elke dag, om samen met en van elkaar te leren. Onze
schoolgebouwen hebben we aangepast, zodat jij in de ideale omgeving kunt
leren.

het jou ook leuk om zo te leren? Wil je zeker weten dat je het beste uit
L ijkt
jezelf haalt op de middelbare school? Ga naar www.stellamariscollege.nl/
beleefdag en meld je aan voor één van onze Beleefdagen*. Die organiseren we
speciaal voor jou, zodat je zelf ervaart hoe het is om te leren op onze school.
Je kunt met je vader of moeder komen, of met de leerkracht van je basisschool.
Wedden dat je daarna ook naar het Stella Maris College wilt?

*Deze Beleefdag vervangt onze traditionele open dagen. Als je daarna nog meer
informatie wilt, kom dan naar de informatiedag in Meerssen op 14 januari 2017
of in Valkenburg op 28 januari, kijk op blog.stellamariscollege.nl, of mail naar
hallo@stellamariscollege.nl.
Heb je de Beleefdag gemist? Dan kan je onze manier van leren ook tijdens deze
informatiedagen ervaren.
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