Leerlingen de juiste vaardigheden en kennis
bijbrengen, dat vinden wij belangrijk op het
Northgo College. Voorbeelden van belangrijke
vaardigheden voor nu en later, zijn:

Deze drie onderwerpen komen overal op school
terug. Het is onderdeel van de visie van de
school. Bij alles wat we doen, vragen we ons af
of het in deze visie past.

• SAMENWERKEN EN KRITISCH DENKEN
• ORGANISEREN EN COMMUNICEREN
• CREATIVITEIT EN PROBLEMEN KUNNEN
OPLOSSEN

PERSOONLIJK ONDERWIJS

Op het Northgo College hebben de docenten
oprechte belangstelling voor je. Als de docent
goed weet wie jij bent en wat je kunt, dan gaat
het leren beter. Daarom hebben wij op school
aandacht voor elkaar. Wij willen dat jij je thuis
voelt bij ons. Het leren komt dan niet vanzelf,
maar het wordt in elk geval wel een stuk
prettiger. Er zijn volop keuzemogelijkheden,
zodat jij je schooltijd kunt combineren met
activiteiten die jij leuk vindt.

Daarom werken wij met moderne lesmethoden
als het Go-Programma, het Technasium en
Havisten Competent. Maar waarom ouders en
hun kinderen écht voor het Northgo College
kiezen, is de aandacht die wij hebben voor de
houding van de leerling. De sleutel tot succes zit
volgens ons niet alleen maar in het halen van
een diploma of in het opdoen van vakkennis.
Het zit ook in de combinatie van de persoonlijke
vaardigheden, die leerlingen daarnaast
ontwikkelen.

ONTWIKKELINGSGERICHT EN MODERN

Het Northgo College werkt continu aan de
kwaliteit van onderwijs. De effecten daarvan
zijn duidelijk zichtbaar. Na het laatste
inspectiebezoek heeft de inspecteur gezegd dat
onze docenten ervaren, deskundig en betrokken
zijn en dat de lessen van goede tot zeer goede
kwaliteit zijn. Je kunt er dus op vertrouwen dat
het onderwijs op onze school goed is. De
inspecteur vindt ook dat onze leerlingen aardig,
behulpzaam en actief zijn. Dat betekent dus dat
niet alleen de resultaten tellen, maar dat ook de
sfeer bij ons goed is.

• PERSOONLIJK
• ONTWIKKELINGSGERICHT
• EN VOORUITSTREVEND ONDERWIJS

Het team van het Northgo College staat open
voor nieuwe ontwikkelingen die de leerlingen
nodig hebben om met plezier te leren en
succesvol te zijn. De school staat nooit stil in
haar ontwikkeling. Ontwikkelingsgericht
onderwijs betekent ook dat wij samenwerken
met onze partners buiten de school, zoals bij
de Go-Programma’s.
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