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Algemeen 
 
Notre Dame 
Notre Dame is een kleine zelfstandige school. Een bijzondere havo midden in een prachtige natuurlijke 
omgeving in Ubbergen. De school huist in een mooi gebouw dat een warme, natuurlijke en lichte 
uitstraling heeft. We werken aan de invoering van gepersonaliseerd onderwijs met flexibele leerwegen in 
de hele school en zijn hiermee in 2018 integraal gestart in leerjaar 1 en 2. Met 600 leerlingen hebben we 
de mogelijkheid om onze idealen te realiseren: eigentijds, gepersonaliseerd en inclusief onderwijs in een 
veilig, creatief en uitdagend leef- en leerklimaat met korte lijnen waarbij iedereen elkaar kent. 
Alle leerlingen krijgen hier veel aandacht en ruimte voor hun ontwikkeling op persoonlijk, kunstzinnig en 
sociaal gebied. We willen dat onze leerlingen zich gelukkig voelen op school omdat we denken dat dat 
samen met een goede leeromgeving de beste basis vormt voor persoonlijke groei in alle opzichten. Onze 
leraren/medewerkers zijn de belangrijkste factor in de leeromgeving. Voor al onze medewerkers streven 
we ook naar ontwikkelruimte, persoonlijke groei en geluk. 
 
Recente ontwikkelingen 
 
Eigenwijs Leren 
In leerjaar 1, 2 en 3 wordt het onderwijsconcept ‘Eigenwijs Leren’ gehanteerd.  In augustus 2018 is 
gestart met dit nieuwe concept en vanaf augustus 2022 zullen alle leerjaren ‘eigenwijs leren’. 
Eigenwijs Leren betekent gepersonaliseerd leren. De leerling staat centraal en de school volgt. Het 
onderwijs sluit aan bij wat de leerling nodig heeft en wat de leerling wil bereiken. In dit concept leert de 
leerling doelen te stellen, keuzes te maken en overzicht te houden over de stappen die naar het doel 
leiden. Elke leerling zit in een basisgroep van ongeveer twintig leerlingen en heeft een vaste coach. 
Iedere dag begint en eindigt in die basisgroep. De rest van de dag volgt iedere leerling zijn eigen pad. De 
coach speelt een centrale rol in de begeleiding van de leerling. Elke leerling heeft wekelijks een 
individueel gesprek met zijn coach. In dat coachgesprek wordt gesproken over de voortgang, de doelen 
en de planning van de leerling. Uiteraard is er ook ruimte om te praten over motivatie, inzet en 
persoonlijk welbevinden.  
Elke dag heeft een vaste opzet. De leerlingen beginnen de dag in de basisgroep. Daar wordt de planning 
voor die dag doorgenomen en kan ook de actualiteit besproken worden, bijvoorbeeld door het 
gezamenlijk bekijken van het (jeugd) journaal. Vervolgens volgen de leerlingen in drie blokken van 
anderhalf uur het onderwijsprogramma dat zij deels zelf hebben ingepland. Daarbij hebben ze de keuze 
uit drie werkvormen: instructielessen, workshops, leerplein. Ook de ouders spelen een belangrijke rol, 
bijvoorbeeld door aanwezigheid bij het coachgesprek.  
 
Team Notre Dame 
We hebben hoge verwachtingen van iedereen die op Notre Dame werkt. We handelen vanuit 
vertrouwen en gaan uit van eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van onze leraren en overige 
medewerkers. De professionele ruimte is groot en gaat samen met een sterk gevoel van verbinding met 
elkaar en met onze leerlingen. We streven naar een inclusieve school, waarbij diversiteit door ons wordt 
gezien als een meerwaarde. 
 
Werkomgeving 
We bieden een uitdagende leer- en werkomgeving. Een goed geoutilleerd gebouw in een prachtige 
omgeving. Fijne, inspirerende collega’s en superleuke leerlingen. 


