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Het Arentheem College:
een ambitieuze school!

de lat ligt hoog op het arentheem college. ook
voor de periode 2016-2019. het onderwijs op onze
scholen is van hoog niveau en de komende jaren
gaan we een stap verder. daarbij is het leren van
onze leerlingen ons uitgangspunt. ons doel is
dat zij eigenaar zijn van hun leerproces, zelf
hun persoonlijke doelen bepalen. dat zij op basis
daarvan bewust verdiepende of verbredende
programma’s kiezen. wij coachen hen, zodat ze
waarmaken wat ze zich hebben voorgenomen en
meer dan dat.

onze ambities

de resultaten

we bieden toektomstgericht
en uitdagend onderwijs

Onze ambities zijn niet vrijblijvend. We vertalen ze naar
concrete afspraken, waarvoor we met alle collega’s van het
Arentheem College verantwoordelijkheid nemen.

Op het Arentheem College doen we niet aan een
zesjescultuur. Alle leerlingen werken op hun eigen niveau
aan excellentie. Ze halen de hoogst mogelijke resultaten op
de kernvakken en ontwikkelen hun talenten bijvoorbeeld op
het gebied van vakmanschap, muziek, dans, theater en sport.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, mogen
daarop rekenen.
Onze lessen zijn uitdagend en sluiten aan bij de actualiteit en
de belevingswereld van onze leerlingen. We maken slim en
veelvuldig gebruik van de digitale mogelijkheden van onze
tijd.

we zijn een professionele
onderwijsorganisatie
Wat we van onze leerlingen verwachten, geldt ook voor ons
als school!
Ook onze leraren en ondersteunende medewerkers leggen
de lat hoog. Zij zorgen voor excellente lessen, waarin zij
leerlingen op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en
leerstijl lesgeven. Samen met de schoolleiding werken zij aan
het realiseren van onze ambities.

De schoolleiding zorgt voor uitstekende voorzieningen en
biedt ook leraren met bijzondere talenten de kans die in te
zetten voor de leerlingen. En om hun collega’s te inspireren
en te begeleiden.

leren en verbeteren zit in onze genen
We werken met overtuiging aan de kwaliteit van ons
onderwijs. We weten waar we naar toe willen en bespreken
de voortgang. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van het onderwijs ligt waar die hoort: bij de docenten.
Verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid
afleggen is vanzelfsprekend voor alle medewerkers.

het arentheem college staat
midden in de samenleving
We willen dat onze leerlingen groeien tot wereldburgers
die stevig in hun schoenen staan en van betekenis zijn in
onze maatschappij. Zij ervaren wat het betekent iets voor
een ander te doen en de omgeving ziet jonge mensen die het
normaal vinden zich in te zetten voor de maatschappij.
Over ons onderwijs zijn wij voortdurend in gesprek met
onze leerlingen en hun ouders.
Het contact met de basisscholen en de vervolgopleidingen
is intensief en gericht op een uitstekende overgang van
onze leerlingen. De relatie met onze collega-scholen
voor voortgezet onderwijs, met het bedrijfsleven en de
maatschappelijke partners ontwikkelen we verder en is
gebaseerd op onderlinge uitwisseling.

Een aantal doelen die we in 2019 hebben gerealiseerd:
• de leerlingen geven aan dat zij op het
Arentheem College worden uitgedaagd zelf sturing
te geven aan hun eigen leren
• de medewerkers geven aan dat er bij het Arentheem
College een professionele, lerende cultuur is
• de samenwerking met het primair en vervolgonderwijs
is zichtbaar in concrete activiteiten, datzelfde geldt voor
de samenwerking met het bedrijfsleven
• we realiseren een maatwerkdiploma op het hoogst
haalbare niveau, en een gepersonaliseerd, kwalitatief
uitstekend plusdocument
• de waardering van leerlingen voor het onderwijs
is boven het landelijk gemiddelde
• de excellentieprogramma’s worden met ‘goed’
beoordeeld onze scholen hebben het predicaat
‘gezonde school’
• onze scholen hebben een predicaat voor
duurzaamheid (minimaal de ‘bronzen vlag’)

arentheem college
Centrale directie en administratie
Postbus 2019, 6802 CA Arnhem
(026) 443 21 13
f @arentheemcollege

IJssellaan 89, Arnhem
(026) 362 91 52
@LPPresikhaaf
f Leerparkpresikhaaf

Reigerstraat 25, Velp
(026) 363 38 36
@TitusArentheem
f TitusBrandsma

Thomas a Kempislaan 25, Arnhem
(026) 445 24 47
f @ArentheemCollegeThomasAKempis
Edzo Meerman – Versie 2017 02 24

