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In deze schoolgids vind je informatie over het onderwijs op Agora Curaçao by Abel Tasman. Op
onze website www.abeltasmancollege.net vind je alle actuele informatie en alle vigerende
regelingen en reglementen.
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Noot:
Aan deze studiegidsen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is een concept en alleen ter informatie voor aankomende leerlingen en hun ouders.
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Voorwoord
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Vanaf 28 maart 2022 is Abel Tasman - Agora officieel van start gegaan. Het is dan ook ontzettend bijzonder
om als nieuw team met nieuwe leerlingen en ouders een nieuwe school te starten op Curaçao. Een school die
in haar aanbod in een duidelijke behoefte voorziet: leren leuk maken.
De kern van ons onderwijs valt op verschillende manieren samen te vatten. Agora Curaçao doet dit aan de
hand van vijf ‘V’s:
-

-

Verwondering: geef kinderen de kans zich te verwonderen. Laat ze vanuit die verwondering hun
eigen leervragen en leerdoelen formuleren.
Veiligheid: zorg dat de omgeving waarin kinderen leren veilig is. Leren gaat gepaard met fouten
maken. Sterker nog : fouten maken moet. Maar dan moet een kind zich wel veilig voelen om die
fouten te mogen maken.
Vrijheid: geef kinderen autonomie over hun leerproces. Niet alleen in ‘hoe’ en ‘wanneer’ ze leren,
maar zelfs ook over het ‘wat’.
Vertrouwen: heb vertrouwen in de kinderen. Vertrouwen dat kinderen zich wíllen ontwikkelen,
beter wíllen worden, wíllen leren. Vertrouwen dat als ze zichzelf mogen ontdekken, hun krachten en
talenten, hun ‘likes’ en ‘dislikes’, dat hun leerproces dan veel effectiever en waardevoller wordt.

Dat vertrouwen is best een lastige. Agora werkt anders dan in het reguliere onderwijs. Als je iets anders doet
dan weet je niet waar je uitkomt. Je moet dan vertrouwen hebben in een goede uitkomst. Soms is er
onzekerheid en dan is het erg menselijk de neiging te hebben om terug te vallen op ‘ oude bekende’ dingen,
op vastigheid. Echter weten we ook waar het oude ons heen brengt en dat willen we niet meer.
Agora Curaçao hoopt dat we gezamenlijk als leerlingen, ouders/verzorgers en coaches/schoolleiding
vertrouwen blijven hebben in onze visie en elkaar blijven ondersteunen, ook wanneer er momenten van
onzekerheid zijn.
We starten komend jaar met maximaal 24 leerlingen, een enorm gemotiveerd team van 3 coaches en twee
zeer betrokken ouders.
Agora Curaçao wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Team Agora
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1. Agora onderwijs op Curaçao
1.1

Agora op Curaçao

In Nederland is Niekée, een school in Roermond, in 2014 met 34 leerlingen begonnen aan ‘Agoriaans’
onderwijs. In 2018 besloten vier andere schoolbesturen in Nederland dit voorbeeld te volgen. Op dit moment
zijn er 20 Agora’s actief in Nederland, België en zelfs Polen. Zij hebben zich verenigd in de Vereniging van
Agora scholen Nederland, zie website www.verenigingagoraonderwijs.nl.
In 2021 kwamen twee Curaçaose ouders in contact met de vereniging en besloten Agora ook naar Curaçao
te brengen. Niet alleen voor hun eigen kinderen maar voor alle kinderen bij wie het net ook iets anders gaat.
Dit vooral na het zien van wat er gebeurd met de motivatie van kinderen in het regulier onderwijs en de
gevolgen hiervan voor de maatschappij.

1.2

Samen de school maken

Eén van de belangrijkste kenmerken binnen onze school is ‘eigenaarschap’. Dit geldt voor de leerlingen met
betrekking tot hun leerproces, maar het is ook kenmerkend voor de hele organisatie. Agora Curaçao wil geen
school zijn waar de schoolleiding bepaalt hoe alles loopt, hoe het eruit ziet en welke regels er zijn. Het is een
omgeving waar alle betrokkenen zich mede-eigenaar van zouden moeten voelen. Samen bepalen we het pad
dat Agora Curaçao gaat bewandelen, samen maken we deze school: leerlingen, ouders/verzorgers, coaches,
schoolleiding. We betrekken daarnaast ook zogenaamde experts (professionals in en buiten Curaçao) die
bijvoorbeeld inspiratiesessies komen geven of ondersteuning geven aan de challenges (daarover zo meer).

1.3

Coaches en andere medewerkers

De coaches (ook wel de Agoriaanse meesters genoemd) begeleiden dit proces. Onze coaches hebben allen
een 1e of 2e graads bevoegdheid (zie link voor verder criteria). Ook al worden er geen vakken gegeven in de
onderbouw trachten wij bij het aantrekken van coaches een balans te vinden in de vakken waarin zij
bevoegdheid hebben (alpha versus beta), om elkaar en de leerlingen breed te kunnen ondersteunen tijdens de
challenges.
De leerlingen worden verdeeld in heterogene groepen, zowel qua leeftijd als qua basisschooladvies (dit
schooljaar starten wij met jongeren die een basisschooladvies vmbo theoretische leerweg, havo of vwo
hebben). Elke groep bestaat uit twaalf leerlingen. Zo’n groep wordt ook wel stamgroep of coachgroep
genoemd en deze wordt begeleid door één vaste coach.
Zij zijn allemaal 0,6 – 1,0 fte werkzaam bij Agora Curaçao en zitten in een professionaliseringstraject tot
Beeld en Didactische coach (zie verder link).
Daarnaast bestaat het team uit:
• Richard Westerink (rector)
• Steven Coutinho (dagelijks bestuur vanuit ouderraad)
• Debora Noordwijk (dagelijks bestuur vanuit ouderraad)
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1.4

Gebouw en adresgegevens

Ons gebouw biedt meer dan voldoende mogelijkheden en ruimte om de gewenste manier van leren te
ondersteunen. Het gebouw is als Agoriaanse leeromgeving, met de hulp en ideeën van leerlingen,
ondernemers, ouders, verzorgers en supporters al uitdagend vormgegeven om de ontwikkeling en
nieuwsgierigheid van jongeren aan te wakkeren.

Abel Tasman - Agora
Gosieweg 22
Willemstad
E-mail: info@agoracuracao.com
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2. Missie en visie van Agora Curaçao
2.1

Missie en visie

2.1.1 Missie
De missie van Abel Tasman College luidt:
“Het Abel Tasman College biedt leerlingen een kleinschalige leeromgeving met veel persoonlijke
aandacht. Deskundige docenten geven in nauwe samenwerking met de leerlingbegeleidster gedegen
onderwijs waarin kennisoverdracht, het aanleren van studievaardigheden en sturen op een
levenskundige attitude van de leerling hand in hand gaan.”
Dit is de missie waar ook Agora Curaçao voor staat.

2.1.2 Visie
In de visie van Abel Tasman College staat onder andere:
Het Abel Tasman College wil haar leerlingen een plezierige leeromgeving bieden met persoonlijke
aandacht en gedegen onderwijs. De inhoud van het onderwijs is gericht op drie kerndoelen: kennis,
vaardigheden en attitude.
Agora Curaçao geeft daar volgens de visie van Agora vorm aan:
Om gelijke kansen te creëren is ongelijk onderwijs een ‘must’. Op Agora doorloopt iedere leerling
daarom zijn eigen leerroute, begeleid door een persoonlijke coach.
Leerlingen zitten in een coachgroep die zo divers mogelijk is. Door de verschillen in achtergrond,
leeftijd, cultuur, capaciteiten en leervoorkeuren leren ze veel van elkaar en over zichzelf. Omdat
leerlingen veel van en in de buitenwereld leren, vernemen ze direct wat nieuw is op de gebieden van
technologie, maatschappij, milieu, cultuur, wetenschap en vele andere ontwikkelingen in de
samenleving.
Leerlingen leren actief en op hun eigen manier, individueel en in samenwerking met anderen. Het
onderwijs omvat zoveel mogelijk maatwerk, zodat de leerlingen hun identiteit kunnen ontwikkelen
en zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt een leer- en werkomgeving met aandacht voor
talenten, prestaties en onderlinge relaties en verhoudingen. Samenwerking met de omgeving sluit
naadloos aan bij de functie die wij in onze leeromgeving willen vervullen. Jongeren ontwikkelen bij
ons belangrijke sociale vaardigheden en leren zo verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en
voor de samenleving. Bovendien zijn zij in staat daarin samen te leven en te werken met mensen
met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.
Kinderen worden, meer dan ooit, geconfronteerd met een diversiteit aan persoonlijke
mogelijkheden en kansen. Onderwijs is er om kinderen daarop voor te bereiden. Op Agora leren
jongeren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de omgeving. Ze leren de wereld
ontdekken en vormen, zodat ze de voortdurende verandering en de onzekerheden die daaruit
voortkomen vol vertrouwen tegemoet treden.
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2.2

Het Agora Concept
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2.2.1Leerroutes, leeromgeving en coaches
De leeromgeving van Agora Curaçao is een Agora, een leeromgeving waar iedereen welkom is die een
bijdrage kan leveren aan het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid en de ontwikkeling van leerlingen. Iedere
leerling ontwerpt in de Agora leeromgeving samen met de coach een eigen leerroute naar een diploma. 100
leerlingen, 100 persoonlijke leerroutes. 1000 leerlingen, 1000 persoonlijke leerroutes. De moderne
technologie helpt ons om al die persoonlijke leerroutes te organiseren.

Het curriculum van Agora Curaçao is de wereld waarin kinderen leven. Daarom heeft Agora Curaçao geen
schoolvakken, lesroosters en lesmethodes. Leraren, die zo belangrijk zijn dat ze Agoriaanse meesters
(coaches) genoemd worden, onderwijzen hun leerlingen hoe je die wereld het best kunt onderzoeken. De
coaches zijn georganiseerd in zelforganiserende teams, waar ook leerlingen, ouders en anderen, die
betrokkenen zijn bij de groei en ontwikkeling van de leerlingen, in zitten.
Het specifieke van het Agora-concept is de nieuwe manier van het organiseren van leerprocessen voor
leerlingen. Nadruk daarbij ligt op het leren binnen contextrijke situaties waarin leerlingen zich motiveren om
vooral ook zelfregulerend en samenwerkend te leren. De coachende rol van de coaches is daarbij van
essentieel belang. Er wordt gewerkt met gepersonaliseerde, niet vooraf gedefinieerde, leerroutes waarbij
leerlingen op zoek gaan naar de antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen
(challenges) kunnen vanuit de vijf werelden van Agora belicht worden:

1.
2.
3.
4.
5.

Wetenschap
Maatschappij
Spiritualiteit
Sociaal/Ethiek
Kunst

Vakken, toetsen, roosters en huiswerk zijn ingeruild voor challenges, samenwerken en individuele
begeleiding door je coach.
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2.2.2 Kenmerken Agora onderwijs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leren vanuit eigen interesses
Werken met challenges
Leren in vrijheid, maar niet vrijblijvend
Leren samen met anderen
Geen vakken, geen roosters, geen toetsen, geen lesboeken
Geen onderscheid in niveaus
Anti-segregatie, kansengelijkheid
Een ‘brede brugklas’ van max. 3 jaar
Elke dag persoonlijke begeleiding door een coach
Leren binnen en buiten de school
Directe betrokkenheid van/met ouders
Wel slagen met een diploma

2.2.3 Onderwijsaanbod, voortgang en eindexamen
Agora Curaçao verzorgt onderwijs op niveau van vmbo-t, havo en vwo maar de leerlingen worden niet in die
categorieën (niveaugroepen) verdeeld. Agora Curaçao werkt toe naar diplomering van iedere leerling op een
diversiteit aan niveaus. Door de challenges en de andere activiteiten leren leerlingen zichzelf en de wereld
om hen heen goed kennen, ontdekken ze waar ze later terecht willen komen, wat zij willen bijdragen aan de
maatschappij en/of welke problemen zij daarin willen oplossen.
Als ze dat in beeld hebben, kiezen ze een richting (profiel) en vakkenpakket in de bovenbouw van het Abel
Tasman College via een zogenaamde combinatiejaar (challenges en vakken). Op basis hiervan wordt met
iedere leerling een persoonlijk bovenbouw-traject opgesteld, zodat ze in staat worden gesteld om, net als op
elke andere school, het landelijk vmbo-t, havo of vwo eindexamen te halen.
Leerlingen kunnen niet blijven zitten op Agora Curaçao. We streven met onze Agora leergemeenschap naar
ononderbroken groei van onze leerlingen. Dit betekent een persoonlijke leerroute voor ieder kind tot het
behalen van het diploma. We houden dus rekening met de kenmerken van de leeftijdsgroepen en kijken naar
wanneer een leerling op basis van zijn/haar ontwikkeling toe is aan het starten van een eindexamen traject.
Zo leren de leerlingen op Agora Curaçao zo veel mogelijk over de wereld om hen heen. In een persoonlijk
tempo haalt iedere leerling na vier, vijf, zes of zelfs zeven jaar zijn of haar diploma.

2.2.4 Didactisch principe
Op Agora Curaçao organiseren we volledig gepersonaliseerde leerroutes voor ieder kind. Ieder kind start met
een eigen leer- en onderzoeksvraag. Onder begeleiding van coach (de mate van begeleiding is o.a. afhankelijk
van het zelfvertrouwen en de behoefte van de leerling) ontwerpt iedere leerling zijn eigen weg en proces naar
het antwoord op de onderzoeksvraag. Op Agora Curaçao starten we niet bij kennis. Leerlingen creëren
zelfkennis vanuit hun eigen unieke vraag. De coach heeft vervolgens de taak om het leerproces zodanig te
begeleiden dat de juiste diepgang bereikt wordt en leerstrategieën worden toegepast. De kern- en
examendoelen worden zo niet alleen ruimschoots gerealiseerd, ze vormen uiteindelijk slechts een onderdeel
van de competenties die de leerling zich eigen gemaakt heeft. Een positieve bijkomstigheid is dat de leerling
succesbeleving ervaart en tevens intrinsiek is gemotiveerd.
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Naast de individuele challenges werken leerlingen ook samen aan groeps-challenges, waarbij leerlingen leren
samenwerken en omgaan met een taakverdeling. Van alle challenges wordt het resultaat door leerlingen
gedeeld met de leergemeenschap, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat.

2.2.5 Pedagogisch principe
Het pedagogisch principe richt zich op socialiserende processen in de groep. Gepersonaliseerde leerroutes
krijgen hun sociale en vormende kwaliteit doordat leerlingen in de groep leren functioneren. Hierdoor kunnen
leerlingen zelfbewuster en met meer zelfvertrouwen uitdagingen aangaan. Wij willen kinderen met een extra
onderwijsondersteuningsbehoefte op maat bedienen. Dit zal onderdeel zijn van de coaching door de coach
die gekoppeld is aan de leerling.

2.2.6 De vijf werelden van Agora
Op een Agora-school zijn de verwondering en de daarmee samenhangende vragen van kinderen het startpunt
van leren. Momenten van verwondering en vragen zijn er iedere dag. Deze starten niet met het klassikaal
behandelen van stof uit lesmethodes waarin curricula uitgeschreven worden. Het curriculum van Agora is de
wereld. Op een Agora is daardoor ieder kind, individueel of in groepjes, bezig met het onderzoeken van hun
eigen vragen. Dit doen ze op basis van een gestructureerd en planmatig model, dat hen helpt een proces te
doorlopen dat leidt van een vraag tot kennis. Daarbij worden de vijf werelden van Agora gebruikt als
perspectieven die een kind helpen om naar de wereld te kijken en die een coach gebruikt om haar leerlingen
vanuit meerdere domeinen een vraag te onderzoeken en te beantwoorden.
Deze ‘werelden’ zijn:
•
•
•
•
•

de Wetenschappelijke
de Maatschappelijke
de Spirituele
de Sociaal-/Ethische
de Kunstzinnige

2.2.7 Leerstofaanbod en onderwijsvormen
De onderwijstijd van leerlingen op Agora laat zich grofweg op de volgende manieren indelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Challenges (zelf bepaald binnen en buiten thema om)
Brainwave (Thema’s komen aan de orde – 1 per maand)
Individuele coachgesprekken
Inspiratiesessies
Sport en beweging
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6. Excursies
7. Fundamentals (Nederlands, Engels en Rekenen)
Zie hieronder:

2.2.7.1

Challenge Stappen

Op Agora Curaçao werken leerlingen vanuit hun interesse en gaan ze op zoek naar hun talenten en ambities.
Wat een leerling het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard vindt, kan als vertrekpunt worden gebruikt.
Onder begeleiding van hun coach werken leerlingen aan waardevol onderzoek (een ‘challenge’). Hierin is
‘het waarom’ een belangrijk onderdeel in dit proces; ze staan uitgebreid stil in wat hen motiveert om een
bepaald onderwerp te willen onderzoeken. Zelfregulerend leren is het onderwijskundig principe. We kiezen
voor dit principe om kinderen in een situatie te brengen waarbij de leerdoelen helder zijn, maar waarin ze een
eigen keuze en autonomie hebben om die doelen te realiseren. Uit ervaring en onderzoek weten we
dat
dit de leermotivatie bij kinderen krachtig bevordert.
De 5 fases die hierin belangrijk zijn:
1. De oriëntatie (Orientatie)
2. Voorbereiding (Preperation)
3. Uitvoering (Execution)
4. Presentatie (Execution)
5. Reflectie (Review)
Deze zijn als volgt weergegeven:

Zie Bijlage B voor details elke stap.
Waar elk kind is in de Challenge wordt in de klas bijgehouden met behulp van een zogenaamde Challenge
Monitor, ook digitaal in het programma van Peppels.net die speciaal is ingericht voor Agora:
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Fase i en ii Oriëntatie & Voorbereiding
Challenges zijn persoonlijke vragen waar de leerling een antwoord op wil hebben. Problemen, vragen, dingen
die hij/zij wil leren, onderzoeken of maken. Een challenge wordt gedegen voorbereid door middel van een
13-stappige vraag en antwoord plan die vastgelegd wordt in het leervolg systeem Peppels.net.
Een goede voorbereiding is immers het halve werk. De leerling bepaalt samen met zijn/haar coach wat het
eindresultaat van de challenge gaat zijn: wat is de footprint, welke kennis heeft de leerling zich eigen gemaakt,
wat is er geleerd als de challenge af is?
Met wie werkt de leerling samen en wat is er nodig om tot een mooi resultaat te komen? Ook bepaalt de
leerling hoeveel tijd hij/zij voor de challenge nodig denkt te hebben. De coach helpt hierbij.
Na een goede voorbereiding presenteert de leerling het plan. In dat plan benoemt hij/zij bronnen waar de
kennis vandaan gehaald kan worden, welke leraren of netwerken er aangesproken kunnen worden om te
helpen bij de challenge. Een dergelijk plan wordt uitgewerkt in de Challenge Monitor Peppels waar een
leerling de verschillende fases inzet, datums, etc. Samen met de coach wordt ook gekeken naar welke van de
58 kerndoelen een Challenge raakt, zodat ook bijgehouden kan worden hoe een kind zich ontwikkeld op basis
van de wettelijke vereisten van het onderwijs. Onderzoek kan ook plaatsvinden via VO-Content (ipv slechts
Internet). Op dat platform heeft de leerling ook de mogelijkheid de onderwerpen de het heeft geleerd te
toetsen. De kerndoelen worden per Challenge en in veel gevallen ook per fase in Peppels opgenomen.
Als het plan goedgekeurd is (Go / No-Go) mag de leerling de challenge gaan uitvoeren.
Fase iii Uitvoering
Tijdens de uitvoering houdt de leerling bij wat er gedaan is. In een logboek binnen Peppels.net schrijft hij/zij
op wat, waar en hoe de informatie gevonden is. De leerling schrijft op waar hij/zij tegenaan gelopen is, hoe
daar mee omgegaan is en hoe het morgen verder gaat.
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Tijdens het uitvoeren zal er veel onderzoek gedaan moeten worden. Abel Tasman biedt hierbij aan: VO
Content en de SterMonitor ervan die per leerling kan bijhouden welke onderzoek ze gedaan hebben. Ze
kunnen desgwenst ook diagmostische toetsen doen en worden Kerndoelen zo bijgehouden.
Fase iv Presentatie
Uiteindelijk presenteert de leerling het eindproduct. Dit kan op van allerlei manieren. Er is bijvoorbeeld een
film gemaakt, een beeld of schilderij, misschien neemt de leerling ons wel mee ergens naar toe om ons in de
praktijk te laten zien wat hij/zij geleerd heeft. De leerling kan ook kiezen om een verslag, gebruiksaanwijzing
of een werkstuk te maken. De ouders, Agoriaanse vaklieden, medeleerlingen en de coach zijn hier natuurlijk
bij, want die zijn hartstikke nieuwsgierig naar het eindproduct.
Fase iv Reflectie
Daarna volgt een reflectiegesprek met de coach, samen kijken zij hoe de challenge gegaan is, welke
vaardigheden de leerling verbeterd heeft en hoe deze gebruikt kunnen worden bij nieuwe challenges. Er volgt
ook een zelfevaluatie aan de hand van de kerndoelen zodat er altijd in de achtergrond bijgehouden wat de
voortgang is met betrekking tot de wettelijke gestelde eisen van het onderwijs (zie verder paragraaf 3.
Bijhouden over Voortgang).
Bij Agora Curaçao werkt de leerling niet ergens aan omdat het moet, maar omdat hij/zij geïnspireerd en
gemotiveerd is om de challenge af te maken, ook al moet de leerling daarvoor dingen doen of leren die hij/zij
niet zo leuk vindt.

2.2.7.2

Brainwave – 30 mins dagelijks

Wanneer:
Elke dag tussen 09:00-09:30
Hoe:
Wel of niet in samenspraak met vakdocenten. Aan het einde van de Stamgroep Tijd kan er een korte Kahoot
quiz gedaan worden.
Wat:
Dit is een gezamenlijke bijeenkomst waarin aan de orde komen:
a.
Agora concepten zoals:
1. Kerndoelen: wat zijn ze, en waarom zijn ze belangrijk?
2. Challenge stappen: waarom zijn ze er, en waaraan moeten ze voldoen?
3. Vaardigheden: wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk?
4. De Werelden: wat zijn ze en waarom belangrijk?
b.

Oplossingsmodellen zoals
1. Design Thinking
2. Issues Based Problem Solving

c.

Vaardigheden (een keer per week) zoals
1. Presentatietechnieken
2. Powerpoints maken
3. Documenten opbouw
4. Internet zoeken: betrouwbare bronnen
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5. Internet zoeken: gebruik van tekens in Google
d.

Thema’s
Een vakoverstijgende aanpak geeft leerlingen een dieper en meer samenhangend inzicht in de leerstof en
kan ook hun leermotivatie vergroten. Bij betekenisvol leren wordt een relatie gelegd met levensechte,
maatschappelijke problemen én de persoonlijke ervaringen van leerlingen. Deze aanpak wordt aangeboden
door middel van Thema’s en worden gegeven via Periodeonderwijs.
Elk Thema overstijgt een aantal ‘vakken’, waardoor coaches – bij het invullen van een Thema – onze ATC
leraren in een bepaald vakgebied(en) kunnen vragen naar hun mening, onderwerpen en betrouwbare
bronnen.

Vakoverstijgende thema’s
1. Uitvindingen van toen,
nu en hun invloed op ons

5. Werken, Consumptie en
Welvaart

Beschrijving
Belangrijke uitvindingen die ons leven vandaag
beïnvloeden:
Hoe zijn ze uitgevonden? Waarom? Hoe werken ze?
(Penicilline, drukpers, auto’s, vliegtuigen, telescopen enz)
Wat is de impact? Binnen dit thema komen ook aan de
orde:
• Golven (kerndoelen)
• Tijd en Ruimte (kerndoelen)
Een zoektocht naar de grote beschavingen op aarde. Wat
weten we al? Wat weten we nog niet? Hierin kijken we ook
naar laatste ontdekkingen en theorieën over Atlantis,
Amazone enzovoorts. Aziatische beschavingen worden ook
onderzocht,
Vanaf de toename van aantal mensen op onze aarde,
ontstonden er leiders en mensen die volgden. Hoe kregen
sommigen macht in een samenleving, hoe verloren ze die?
Hoe worden scholen, bedrijven, gemeenten, provincies,
landen en werelddelen nu bestuurd? Welke invloed heeft
het verleden op onze samenleving nu? Waarom zijn er
regels om de orde te handhaven nodig enz. Leerlingen
komen eerst op speelse wijze in contact met leiderschap en
naarmate zij meer ervaringen hebben opgedaan, krijgt het
leggen van relaties en verbanden tussen leiderschap en
bestuur steeds meer aandacht. Wat weten en begrijpen we
van leiderschap en gevolgen ervan in onze huidige
maatschappij en wat heeft de geschiedenis en de plek waar
je woont op aarde hiermee van doen.
Leven op aarde, van dieren- en planten, maar ook de mens.
Leerlingen gaan op ontdekkingstocht om te onderzoeken
wat leven is, hoe leven in stand gehouden wordt en wat er
nodig is om als soort te blijven bestaan. Universele
principes van levende materie / het organische komt volop
aan de orde, zodat kinderen begrijpen dat er bepaalde
(levens)kenmerken te onderscheiden zijn in zowel dieren-,
plantenrijk als menselijk leven.
Productie, geld, consumptie en hoe een economie draait.
Hierin komen ook aan bod (on-)gelijkheid.

6. Communicatie (“Hoe
brachten / brengen
mensen hun boodschap
over? Hoe breng ik mijn
boodschap over?”)

Tevens: wat is geld, hoe wordt het verdiend, hoe ontstaan
bedrijven, hoe kan ik mijn eigen bedrijf opzetten, hoe kan ik
geld maken en beheren?
Verkent de manier waarop de mens zich inleeft, verplaatst
en in relatie treedt met een ander of anderen en de manier
waarop je jezelf afstemt in dat proces. Ontwikkeling van
taal: van grottekeningen tot hiërogliefen tot Aziatische
tekeningen tot Westerse schrift, literatuur en de drukpers

2. Hoe komen we hier?
Een zoektocht naar
verloren beschavingen
3. Macht en bestuur (“Wie
is de baas?”)

4. Groei en leven (“Wat is
leven en hoe ontwikkelt
iets?”)

Vakken
Natuurkunde,
Scheikunde, Biologie,
Wiskunde
Nederlands, Engels,

Geschiedenis,
Aardrijkskunde
Nederlands, Engels
Economie,
Aardrijkskunde,
Biologie, Psychologie,
Sociologie
Nederlands, Engels

Biologie,
Aardrijkskunde,
Nederlands, Engels

Economie,
Bedrijfseconomie
Nederlands, Engels

Nederlands, Engels,
Geschiedenis, Vreemde
Talen
+ Papiamentu
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Vakoverstijgende thema’s

7. Onze materiële wereld

8. Duurzame wereld,
duurzame samenleving

9. Identiteit, gedrag en
samenleving

Beschrijving
tot YouTube. Ontwikkelen van vaardigheden zoals het
afstemmen op de doelgroep en de bedoeling van het
gesprek. Om te kunnen communiceren zijn luister en
spreekvaardigheden nodig en later krijgt ook de schriftelijke
communicatie een plaats.
Leerlingen krijgen ook de gelegenheid om zich te verdiepen
in kunstvormen. Het beleven van kunst in de vorm van
beeldende kunst, dans, drama, literatuur en muziek als ook
het zelf vormgeven van deze kunstvormen stelt kinderen in
de gelegenheid om zich ook op andere manieren
communicatief te uiten. Het achterhalen van de gedachte/
inspiratie van de kunstenaar(s), doet opnieuw een beroep
op het inlevend vermogen en helpt kinderen bij het
ontwikkelen van gevoel voor kunst en kennis te nemen van
de achtergronden.
Alle stoffen zijn opgebouwd uit een 100-tal atomen, de
kleinste bouwstenen. Atomen hechten zich aan elkaar en
vormen moleculen (kleinste verbindingen). Door het
samengaan van atomen en moleculen kunnen alle
verschillende stoffen die er op aarde zijn worden gemaakt.
Als er atomen of moleculen worden samengevoegd die
geen verbinding aangaan (er vindt geen chemische reactie
plaats), spreken we van een mengsel, bv. een zoutoplossing.
Een ander inzicht van dit is dat stoffen verschillende
verschijningsvormen kunnen aannemen. We noemen dit de
fase waarin een stof zich bevindt (vaste stof, vloeistof, gas).
Door verhitting of afkoeling gaat een stof over in een
andere fase. Verschillende verschijningsvormen kunnen
ook te maken hebben met de structuur van de atomen. Bij
koolstof bv. ziet een mooie rangschikking van de atomen
eruit als diamant, terwijl een minder mooi patroon eruit ziet
als zwarte stof. Binnen dit Thema komt ook het gegeven
dat stoffen verschillende eigenschappen kunnen hebben
aan de orde. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn:
kookpunt, smeltpunt, cohesie/adhesie, ruw, glad, buigzaam,
capillaire werking etc.
Het mechanisme dat in de natuur en in de maatschappij,
altijd sprake is van een zoeken naar evenwicht kan veel
verschijnselen verklaren. Als ergens een tekort of teveel
van is, roept dit automatisch een reactie op. Een kringloop
kan beschouwd worden als het permanent zoeken naar
evenwicht. We komen kringlopen overal tegen, in de
natuur, de maatschappij, de economie, maar ook in de
natuurkunde. Dit Thema wordt dus vanuit verschillende
invalshoeken aangevlogen.
In dit Thema gaat het om hoe we als mensen samen leven.
Hoe maken we contact, gaan we vriendschappen aan, maar
zetten we ons ook af tegen sommige groepen. Hoe
ontwikkelen we onze identiteit en welke invloed hebben
anderen hierop? De onderlinge afhankelijkheid van mensen
ten opzichte van elkaar. Hoe spelen en werken we samen
en wat betekent dit voor een gemeenschap. Verschillen en
overeenkomsten tussen gezinnen, steden, landen en
werelddelen komen uiteraard aan bod. Het ervaren en
omgaan met cultuurverschillen en dus ook het begrijpen
dat cultuur door geloofsovertuiging, bestuur, weelde en
armoede worden beïnvloed. Ook de zoektocht door de
geschiedenis heen van wie we zijn en waarom we doen
worden bekeken vanuit perspectieven als spiritualiteit,

Vakken

Kunst & Cultuur

Scheikunde,
Natuurkunde
Nederlands, Engels

Aardrijkskunde,
Biologie, Geschiedenis,
Economie,
Natuurkunde,
Scheikunde,
Nederlands, Engels

Biologie, Economie,
Nederlands, Engels
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Vakoverstijgende thema’s

10. Energie, kracht en
mechanica

Beschrijving
filosofie, religie. Ook aan de orde komen ontwikkelingen in
de psychologie en de neurologie.
Energie vormt een belangrijk onderdeel van ons dagelijks
leven. Leerlingen komen overal om hen heen vormen van
energie tegen. De onderliggende principes van het Thema
energie hebben leerlingen nodig om allerlei verschijnselen
om hen heen te kunnen verklaren. Het Thema energie
omvat de set aan principes achter elektriciteit, verbranding,
soorten energie, de omzetting van de ene vorm in de
andere en de opslag. Bij kracht gaat het om energie over te
brengen. Er is sprake van een fysieke druk op een voorwerp
(of persoon) in een bepaalde richting. Een centraal inzicht in
dit Thema is dat kracht overgebracht kan worden van het
ene voorwerp op het andere. Krachtoverbrenging kan als
doel hebben om het werk lichter te maken (bijvoorbeeld
door middel van tandwielen, katrollen of hefbomen) of om
constructies sterker te maken. We onderscheiden
contactkrachten zoals; trek- en duwkracht, zwaartekracht
en niet contactkrachten zoals; magnetisme en
elektromagnetische krachten.

Vakken

Natuurkunde,
Wiskunde,
Nederlands, Engels

De Thema’s komen binnen BRAINWAVE aan de orde onder anders door:
A. Filmpjes
1. VPRO https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen.html
2. KLOKHUIS: https://www.hetklokhuis.nl/
3. JEUGDJOURNAAL https://jeugdjournaal.nl/
B. Korte leesstukken
1. The Economist
2. National Geographic
3. NOS Journaal online
4. Anders nl…
C. Daarnaast kan het doel gevoed worden door blootstelling aan inspirerende onderwerpen en beroepen
en actuele nieuwsberichten en ontwikkelingen in de maatschappij.
D. Elke leerling zal gedurende de maand ook een Challenge moeten doen binnen het Thema – naar eigen
keuze

2.2.7.3

Individuele Coachgesprekken – 3 momenten

Coach-gesprekken (5-10 min)
Check-in en check-out gesprekken
Iedere dag zal een coach met elke leerling aan het begin van de dag een check-in- en aan het einde van de
dag een check-out-gesprek hebben. Dit zijn korte gesprekjes van een paar minuten waarin even wordt
‘gecheckt’:
Bij check-in: hoe de leerling in zijn vel zit, of hij zijn planning helder heeft en hoe die er voor die dag
uitziet en of hij verder kan met zijn werk of dat hij nog iets nodig heeft van de coach.
Bij check-out: hoe de leerling in zijn vel zit, hoe zijn dag is gegaan, of er zich nog bijzonderheden hebben
voorgedaan die dag en of er nog bijzondere dingen voor de volgende dag op stapel staan.
Er wordt gebruik gemaakt van een Checkin en Checkout logboek die ook in Peppels geprogrammeerd is.
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Coach groepmeeting – Brainwave (30 mins)
Iedere dag is er in de ochtend een groepsgesprek in de coachgroep waar alle leerlingen van de coachgroep
aan deelnemen. Dit kan gaan over actualiteit gaan of over zaken die leerlingen bezighouden. Ook kan het
zijn dat leerlingen in deze setting anderen vertellen over challenges waar ze mee bezig zijn of hebben
afgerond. De gesprekken zijn gericht op het versterken van cohesie binnen de groep. Het inspireren door
elkaar, het leren van elkaar. Een andere invulling is om met elkaar op een energieke, inspirerende en/of
creatieve manier de dag te starten door een oefening of spel of een lichaamsgerichte oefening.
Coachmomenten (20-40 minuten)
Gedurende de week zijn er coachmomenten tussen de coach en de leerling. Voor elke leerling minimaal
één per week maar -afhankelijk van de leerling, noodzaak, behoefte en afspraken die er worden gemaaktkunnen dit er meer zijn. Deze gesprekken duren 20 tot 40 minuten en hierin worden de challenges
besproken waar de leerling mee bezig is en die hij gepland heeft. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij
reflectie op de werkzaamheden en leerproces, met behulp van de challenge monitor en voortgangsmonitor
van Peppels (zie Paragraaf 3).
Bij het invullen van de Challenge Monitor controleert de leerling als hij/zij alles volledig heeft ingevuld.

2.2.7.4

Inspiratiesessies (45 minuten. 2 per week)

Wanneer:
• 1-2 keer per week a 30-45 minuten.
Wat:
Deze inspiratiesessies hebben als primair doel leerlingen te inspireren en kunnen over van alles gaan.
Leerlingen zijn vrij om zich in te schrijven voor een inspiratiesessie. Gedurende de week vinden dagelijks
inspiratiesessies plaats. Dit zijn lezingen, workshops, presentaties, etc van circa 45 minuten. Deze kunnen
door iedereen worden gegeven maar de school put tenminste uit:
• Ouders van de Agoriaanse leerlingen
• Personen uit het directe netwerk van de school
• Betrokkenen en geïnteresseerden in het Agoriaans onderwijs
• Internationaal netwerk (online sessies)
• Experts via https://www.meesterrembrandt.nl/.

2.2.7.5

Sport en beweging

Wanneer:
• 1 keer per week op Donderdag
Voor een gezond leven is het belangrijk regelmatig te bewegen en/of te sporten en alle leerlingen zijn daarom
verplicht deel te nemen aan bewegingsonderwijs. We geven daarin wel veel keuzevrijheid. In 2022 zijn
leerlingen reeds gaan: tennissen, skaten en zwemmen onder begeleiding.
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2.2.7.6

Excursies

Wanneer:
• 1 keer per maand in de eerste week
Binnen een Themas wordt er elke maand, aan het begin van de maand, een excrusie gedaan om de
kinderen bloot te stellen aan de praktische kant van een thema. We geven daarin wel veel keuzevrijheid. In
2022 zijn leerlingen reeds gaan: tennissen, skaten en zwemmen onder begeleiding.
Op Agora Curaçao kunnen excursie zelf ook worden opgepakt als challenges. Dit betekent dat het initiatief
vaak vanuit de leerlingen komt. Een excursie als challenge wordt gedegen voorbereid. De leerling/ groep
leerlingen bepaalt samen met de coach wat het eindresultaat van de challenge (in dit geval de excursie) gaat
zijn. Wat is het resultaat, welke kennis heeft de leerling/ groep leerlingen zich eigen gemaakt tijdens het
voorbereiden van de excursie en wat is er geleerd als de challenge (de excursie) af is? Met wie werkt de
leerling samen en wat is er nodig om tot een mooi resultaat te komen?
In elk jaar vinden er dan mogelijk dagelijkse en/of meerdaagse excursies plaats, eventueel zelfs in het
buitenland. Deze excursies kunnen voor de hele groep leerlingen worden georganiseerd of voor een deel van
de leerlingen die betrokken is bij de challenge. Daarnaast gaan onze leerlingen tijdens het schooljaar
regelmatig op pad. Excursies van een dag of dagdeel vinden doorgaans plaats tussen 08.00 – 17.00 uur,
uitzonderingen daargelaten.

2.2.7.7

Fundamentals

Wanneer:
• Door de week
Om veel Challenges te doen is er goed een fundament nodig voor wat betreft communicatie.
1. In de natuurwetenschap bijvoorbeeld is communicatie vaak door middel van de taal wiskunde. Voor
wiskunde wordt er Fundamentals aangeboden via www.slimleren.nl, een gamefiction van het leren
(verdienen sterren en punten om spellen te spelen). Elke leerling heeft (via zijn eigen Ontwikkelings
Profiel Plan.) een agenda. De leerling krijgt ogenblikkelijk een respons en er is altijd een vakdocent
aanwezig om vragen te beantwoorden.
2. Op andere gebieden is de reguliere taal (Nederlands en Engels) van belang. Ook hier wordt er
Fundamentals aangeboden via www.slimleren.nl,
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3. Bijhouden van voortgang
3.1

Meting & Rapportage

De leerlingen komen nu nog binnen met een basisschooladvies van vmbo-t of havo (op Curaçao geeft
basisschool geen vwo advies). Dit label willen we zo snel mogelijk van iedere leerling halen. Een challenge
zegt namelijk dat je het maximale uit jezelf wil halen en dus ook hoge verwachtingen van jezelf hebt. De
coach is hierbij natuurlijk een belangrijke ondersteuning. Je leert op de
grenzen van je kunnen en je
verlegt je grenzen. Uiteindelijk zullen leerlingen en coaches het maximaal
mogelijke niveau (zoals we
dit kennen uit het reguliere onderwijs) te halen, we proberen zo laat mogelijk hierop te sturen en voor te
sorteren zodat kansen voor leerlingen groeien en iedereen tot maximale ontwikkeling kan komen
(kansengelijkheid).
Agora scholen hebben een manier ontwikkeld om de kwaliteit te sturen en te borgen. Daarbij worden de
vorderingen, de groei en de ontwikkelde kennis zichtbaar gemaakt met behulp van een ontwikkelingsmonitor:
de ‘challenge-monitor’. Met dit computerprogramma wordt de te verwerven kennis en vaardigheden van elke
challenges vooraf vastgelegd - en wordt vooruitgang tijdens en na elke challenge bijgehouden op drie
dimensies.
•
•
•

Kennis (gemeten aan de hand van de 58 kerndoelen van het regulier onderwijs)
Vaardigheden opgedaan tijdens het doorlopen van elke fase van de Challenge
Houding

Op Agora scholen zijn er twee challenge-monitoren beschikbaar: Egodact en Peppels. Agora Curaçao heeft
gekozen voor Peppels omdat het naast de vaardigheden ook de vooruitgang in de kerndoelen (kennis) kan
bijhouden.

3.1.1 Kennis
De kerndoelen van de onderbouw (zie link), referentiekaders (taal en rekenen) (zie link) en de eindtermen
van de Abel Tasman bovenbouw (zie link) zijn het minimale aan kennis die de
leerlingen op Agora
verwerven. Bij elke challenge worden er dan ook Kerndoelen gekoppeld.
In de onderbouw worden de resultaten echter niet zo nadrukkelijk
tegen de traditionele lat gelegd noch in vergelijking gebracht met
anderen. De bedoeling is ook niet dat de leerling gaat streven naar het
“aftikken” van kerndoelen. De intentie is dat bij het maken van
Challenges er een gebalanceerde ontwikkeling ontstaat bij het kijken
naar de wereld, altijd vanuit de intrinsieke motivatie van het kind zelf.
De 5 werelden van Agora zorgen er dan ook voor dat vanuit eigen
interesses een bredere kennis wordt opgedaan – waardoor meer
kerndoelen inherent worden meegenomen.
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Deze zijn:
• Nederlands
(01 –10)
• Engels
(11 – 18)
• Papiamentu
(-)
• Rekenen en wiskunde
(19 – 27)
• Mens en natuur
(28 – 35)
• Mens en maatschappij (36 – 47)
• Kunst en cultuur
(48 – 52)
• Bewegen en sport
(53 – 58)
Wat een leerling geleerd heeft (kennis en vaardigheden) wordt tijdens en na iedere challenge door
hem/haarzelf en de coach geëvalueerd (eventueel ook door een vakdocent en/of expert die geholpen heeft aan
de challenge). Hierbij maakt Agora Curaçao geen gebruik van cijfers maar (zelf-) reflectieve statements per
dimensie die de diepgang en eigenaarschap meten.
Bijvoorbeeld in plaats van 1-10 te geven aan een toets, reflecteert de leerling als volgt:
• Ik kan duidelijk uitleggen wat ik van het kerndoel heb geleerd
• Ik kan duidelijk uitleggen hoe ik dit kerndoel heb toegepast in mijn challenge
• Ik kan de relatie uitleggen tussen dit kerndoel en andere challenges / persoonlijke ervaringen die ik
eerder heb meegemaakt
• Ik begrijp en verwerk de kerndoel op zo’n manier in mijn challenge dat iemand die het niet kent, de
kerndoel zal begrijpen en de toepassing ervan in de praktijk ook inziet
In 2022 – 2023 kijken we naar de mogelijkheid om VO-Content bepaalde content op middelbare school te
meten. Dit wordt verder uitgewerkt in de zomer.

3.1.2 Vaardigheden
Het nemen van eigenaarschap van de leerling in zijn/haar eigen leerproces is van cruciaal belang niet alleen
voor het excelleren in de bovenbouw, maar vooral in de bredere maatschappij na school waar wij onze
leerlingen voor klaarstomen. Agora heeft om dit te bewerkstelligen de volgende vaardigheden gekozen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Plannen & Organiseren
Informatie verwerven,
verwerken en verstrekken
Probleemoplossend
denken & handelen
Samenwerken
Communiceren
Presenteren

(Zie Bijlage C)
Bij de vaardigheden (bijvoorbeeld ‘communicatie’) wordt gewerkt met een rubrics: een soort schema waarin
de ontwikkeling duidelijk te zien is. Coach en leerling bespreken regelmatig de vordering op de vaardigheden.
Dit wordt ook gedeeld met de ouders.
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Door de vaardigheden toe te voegen maken kinderen zich echter veel meer kennis, of liever: expertise, eigen
dan formeel voorgeschreven.

3.1.3 Houding
Het nemen van een bepaalde houding van de leerling in zijn/haar eigen leerproces is van cruciaal belang niet
alleen voor het excelleren in de bovenbouw, maar vooral in de bredere maatschappij na school waar wij onze
leerlingen voor klaarstomen. Agora heeft om dit te bewerkstelligen de volgende houdingen gekozen.
•
•
•
•

Nieuwsgierigheid
Leiderschap
Durf
Veerkracht

(Zie Bijlage C)

3.2

Overgangsnormen Onderbouw

Leerlingen kunnen op onze school niet blijven zitten. We streven met onze Agora leergemeenschap naar
ononderbroken groei van onze leerlingen. Dit betekent een persoonlijke leerroute voor ieder kind tot het
behalen van het diploma. Dat dat bij de ene leerling een jaar meer of minder is dan bij de andere leerling is
normaal.

3.3

Combinatiejaar

Als de tijd nadert om naar de bovenbouw te gaan van Abel Tasman College en een bepaald eindexamen
traject te starten, wordt samen met de leerling besproken wat hij/zij na Agora Curaçao zou willen doen. De
ene heeft daar veel tijd en/of begeleiding bij nodig, de ander weinig. Op basis van wat hij/zij erna zou willen
doen kan ook besloten worden welk niveau eindexamen en welk profiel/richting dan het meest handig is.
Wanneer een leerling een idee heeft wat hij/zij na deze school wil gaan doen wordt in overleg met leerling,
ouders en coach een bovenbouw traject vastgesteld: Over hoeveel jaar (één, twee of drie) zou je met welk
diploma van Agora Curaçao af willen komen? Er wordt dan een assessment gedaan, mogelijk met (een aantal)
formatieve toetsen, om te bepalen of er voldoende basiskennis is om het examentraject in te gaan. Coach en
leerling maken daarbij een plan van aanpak voor het wegwerken van eventuele lacunes.
De leerling kiest een profiel waarna het in een combijaar zal gaan waar er een combinatie van Challenges en
vakken aangeboden wordt.
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3.4

Bovenbouw

Zie verder Studiegids Abel Tasman College.
De kwaliteit van het onderwijs bijgehouden en beoordeeld door de Nederlandse Inspectie
(www.onderwijsinspectie.nl) en beoordeeld. Op onze website en op de website van de onderwijsinspectie
zijn de opbrengstenkaarten voor iedere geïnteresseerde beschikbaar over ATC (zie link voor laatste rapport).
De Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) (www.stichtingnob.nl) biedt ons tevens advies
op onder meer onderwijskundig en bestuurlijk gebied. Regelmatig ontvangen wij een afvaardiging van de
stichting, die de kwaliteit van onze school komt beoordelen.
Daarnaast zijn de resultaten van andere Agora scholen in Nederland ook terug te vinden via hun eigen
schoolwebsite of via www.verenigingagoraonderwijs.nl.
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4. Huisvesting en faciliteiten
4.1

Locaties

Per januari 2022 is Agora Curaçao gestart aan de Gosieweg 22. De bedoeling is om de bovenste verdieping
van het Abel Tasman College te gebruiken. Daarnaast is er een moestuin naast het gebouw. Er is genoeg
ruimte om uit te breiden om het terrein van Abel Tasman College om ca 60 leerlingen te accommoderen.

4.2

Visie op huisvesting en inrichting

Op Agora werken we stamgroepen (coachgroepen) van maximaal 12 leerlingen per coach. Coachgroepen
werken in semi-open ruimten die geluidsarm kunnen
worden gemaakt.
Het is van belang Agora Curaçao by Abel Tasman een leeromgeving is die zo weinig mogelijk
overeenkomsten heeft met een traditionele school. Een leeromgeving die in verbinding staat met de
samenleving en uitdagend is ingericht zodat de verwondering en de nieuwsgierigheid van leerlingen
aanwakkert. Daarvoor staan er aparte ruimtes ter beschikking van alle leerlingen:
• kunst- en techniekatelier,
• Inspiratie en presentatieruimte incl Skype-ruimte,
• Techlab en Media lab,
• Stilteruimte en bibliotheek
Het verbeelden van de vijf werelden van Agora is de basis van de leeromgeving, evenals de Agoriaanse
vaklieden (experts die de leerlingen inspireren en kunnen helpen) en de aanwezigheid van ouders, omgeving
en andere belanghebbenden in de ontwikkeling en groei van kinderen. Het is van belang om alle technische
en technologische voorzieningen in ruime mate beschikbaar te hebben in de leeromgeving met de
vanzelfsprekendheid van elektra, water en licht. Daarnaast moet Agora voor alle kinderen op Curaçao
gemakkelijk te bereiken zijn.
Leerlingen hebben in de coachgroep hun eigen werkplek, die ze naar eigen smaak mogen inrichten. Niet om
de 50 minuten van het ene naar het andere lokaal lopen, maar een vaste plek voor zichzelf om te werken. Er
zijn ook ruimtes om te overleggen, om in stilte te werken en om praktisch aan de slag te gaan (zie ruimtes
hierboven). Bijvoorbeeld timmeren, schilderen, 3d printen, koken, muziek studeren of opnemen, robot
onderdelen maken.
Bij het uitvoeren van challenges is het onmogelijk om alles in huis te hebben wat een leerling nodig heeft om
een bepaalde vaardigheid te leren. Dat wat Agora niet ‘in huis’ heeft, kan een leerling vinden buiten school,
of bij bedrijven waarmee aansluiting/samenwerking wordt gezocht.
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5. Toelating tot Agora Curaçao by Abel Tasman
5.1

Balans in adviezen

Omdat het Agora-concept openstaat voor alle leerlingen, ongeacht het basisschooladvies, worden in het kader
van kansengelijkheid en het creëren van brede brugklassen de niveaus vmbo-t, havo en vwo aangeboden. Bij
de intake van leerlingen trachten wij een balans te vinden tussen vmbo-t (33%) en havo advies (66% waarna
er weer een split gaat zijn in havo en vwo bij de bovenbouw). Voor het eerste jaar wordt dus uitgegaan van
bovengenoemde percentages en dat betekent concreet dat er (op basis van 20 eerstejaars leerlingen) ruimte
wordt geboden aan:
• 7 plekken voor leerlingen met VMBO TL-advies
• 13 plekken voor leerlingen met een HAVO-advies (die dan weer zal splitsen in 7 om 6).
Daarnaast is er ruimte voor 10 zij-instroom leerlingen. In principe zijn dit leerlingen die tot dan toe maximaal
twee jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd.

5.2

Leerlingprofiel

Agora Curaçao is een geschikte plek voor leerlingen die:
•
•
•
•

Houden van uitpluizen, nieuwsgierig zijn, zich verwonderen;
Zich willen ontwikkelen in het doen van onderzoek met een groeiende mate van zelfstandigheid;
Bereid zijn om samen te werken en andere leerlingen te helpen;
Met respect kunnen omgaan met de medeleerlingen en de rest van de community.

Voor welke leerlingen zijn we geschikt?
Ten aanzien van het onderwijsaanbod voor leerlingen is gebleken dat we als leeromgeving goed kunnen
inspelen op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die het best bloeien als zij hun eigen pad bepalen. Door
de kleinschaligheid en intensieve coaching hebben we goed in de gaten hoe het met een leerling is.
Voor welke leerlingen zijn we minder geschikt
Agora is minder geschikt voor leerlingen met een leerbeperking die ze zal beperken om het eindexamen te
behalen. Ook al staan we open voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, we moeten ook reëel zijn.
Voor sommige leerlingen zijn we vanwege ons concept, het werken op leerpleinen (de ‘agora’), het werken
met een elektronisch device, de vereiste zelfstandigheid en het samenwerken best een uitdagende school. We
doen hierin ook een beroep op de scholen voor primair onderwijs en de ouders/verzorgers zelf om
voorafgaand aan de aanmelding op Agora Curaçao heel goed na te denken of wij wel een geschikte school
zijn voor de leerling.
Vanwege onze infrastructuur (gebouw boven) zijn we ook minder geschikt voor leerlingen met een
lichamelijke beperking totdat de school naar onderen uitbreid en de faciliteiten beter bereikbaar zullen zijn.
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5.3

Kernprocedure voor groep 8 leerlingen

Leerlingen uit groep 8 kunnen zich inschrijven nadat zij hun schooladvies hebben gekregen (hoger of gelijk
aan VMBO-T), maar hoeven niet te wachten tot de EFO toets om de overstap te maken naar Agora.

5.4

Aanmelden van zij-instromers

Ieder jaar is er ook ruimte voor het aannemen van zij-instroom-leerlingen. Het aantal hangt af van een aantal
factoren en zal gedurende het lopende schooljaar bekend worden.
Met de zij-instroom willen wij de beoogde mix van leerlingen, een afspiegeling van de maatschappij, creëren
in de coachgroepen. Voor deze groep staan wij open voor leerlingen uit groep 7 die vervroegd naar het
voortgezet onderwijs kunnen en voor VO- leerlingen die willen overstappen vanuit klas 1 of 2.

5.4.1 Procedure aanmelden
De procedure voor het aanmelden als zij-instromer is online te vinden en gaat als volgt:
Je komt van een basisschool die werkt met Cito (meestal de privé scholen of scholen in Nederland)
Dan moet je testuitslag Cito-score bij voorkeur minimaal 530 zijn
Je zit op een een (lokale) basisschool die niet werkt met Cito
Lokale (lees: openbare) scholen geven soms een ongedifferentieerd advies. Hierin zijn drie mogelijkheden:
•
•
•

VSBO
HAVO
VWO

Indien het advies “vsbo” is kunnen we vragen naar a) de uitslag van de EFO toets en b) een
verdere indicatie van de onderwijsinstelling naar differentiatie (TKL, PKL, PBL) inclusief onderbouwing. Het
is aan Agora Curacao om deze onderbouwing verder te beoordelen.
Indien er sprake is (is geweest) van zorgonderwijs (of vergelijkbaar) kunnen we tevens vragen naar een recente
IQ test (niet ouder dan 2 jaar). De aanname commissie van Agora Curacao bepaald vervolgens of het in staat is
om de leerling te geven wat het nodig heeft. We zijn een startende school en kunnen helaas niet aan elke
leerling passend onderwijs geven.
Na aanname krijgen onze leerlingen twee tot drie jaar de kans om te laten zien waar hun kracht ligt. Na leerjaar
twee (respectievelijk drie) volgt de determinatie: een leerling met VSBO-T determinatie gaat verder naar het
3e jaar (zgn overgangsjaar waarin een combinatie aangeboden wordt van challenges en vakken) gevolgd door
het examenjaar VSBO-T. Indien de determinatie havo is gaat de leerling na het 3e jaar naar de 4e
(overgangsjaar: combinatie van challenges en vakken) gevolgd door het eindexamenjaar havo. Een VWO
leerling zal in veel gevallen ook het havo examenjaar doen, zodat het goed voorbereid is op het eindexamen
VWO.
Benodigde documenten
Daarvoor moeten wij wel een aantal gegevens hebben van u, uw kind en de school waar uw kind nu op zit, de
toeleverende school.
1. Vul eerst het Interesse Formulier in. Dan hebben we alvast wat gegevens om contact met je op te nemen.
Zodra je dit formulier hebt ingevuld, nemen we contact met je op.
2. Daarna nodigen we de ouders en de leerling samen uit voor een intake-gesprek. We vragen de leerling de
volgende documenten zo compleet als mogelijk op te sturen/mee te nemen:
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•
•
•
•

Een motivatiebrief, lied, rap, gedicht of filmpje waarin je uitlegt waarom je graag naar Agora zou willen;
Aanmeldformulier NIEUW (zelf invullen en ondertekenen);
Schoolwisselaarsformulier-2022 (in te vullen door je huidige school);
We kunnen eventueel vragen naar een door je school ondertekend en geëvalueerd OPP 2022 – 2023 Agora
Curacao (OPP).
Het intakegesprek is bedoeld om te evalueren of de leerling minimaal voldoet aan de toelatingseisen, of
Challenge Based Learning bij de leerling past, of de leerling zal passen qua persoonlijkheid in de stamgroep en
of Agora Curacao de leerling kan aanbieden wat het nodig heeft om zich voldoende te ontwikkelen. Hiermee
houden wij ook rekening met de ontwikkelingsfase waar Agora zich in bevindt.

3. Leerlingen kunnen eventueel meedoen aan een meeloop dag indien ze daar behoefte aan hebben. Daarin zal de
leerling zelf ervaren of Challenge Based Learning voor hem of haar is. In sommige gevallen zal de school
vragen dat de leerling meedoet aan een of meerdere meedoe dagen om de aanname commissie volledig te
kunnen informeren. Zo kunnen we een weloverwogen besluit nemen in het beland van de leerling.
4. Op basis van de gegevens, het gesprek (en eventueel de ervaring van de meedoe dagen) zal de aanname
commissie een besluit nemen over de plaatsing.
Alle documenten kunnen gestuurd worden naar: info@agoracuracao.com.

5.4.2 Meedoe Dag
In veel gevallen is het wenselijk voor de school en/of voor de leerling om 1 of 2 dagen mee te
doen om te beien of het zelfstandige Agoriaanse manier van leren bij de leerlingen past. Dit kan
in samenspraak met coaches gepland worden.
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6. Praktische Zaken
6.1

Onderwijstijd

Met het begrip ‘onderwijstijd’ worden de uren bedoeld die de leerlingen onder begeleiding van experts en
onderwijsmedewerkers actief en zinvol op school doorbrengen. De minister van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap heeft de onderwijstijd voor het voortgezet onderwijs vastgesteld voor het vmbo: 3.700 uur, havo:
4.700 uur en vwo: 5.700 voor de gehele schoolloopbaan van een leerling.
Op Agora Curaçao voldoen wij ruimschoots aan de richtlijnen die daarvoor gelden. De daadwerkelijk
gevolgde uren verschillen per leerlingen. Leerlingen hebben ook veel zeggenschap in de momenten dat ze op
school zijn. Op reguliere dagen zijn leerlingen 5.45uur aanwezig op school waarvan 30 minuten pauze is.
Daarnaast kunnen leerlingen zelf kiezen welke dagen ze aanwezig willen zijn maar worden ze minimaal 189
dagen op school verwacht.
Voor en na schooltijd kunnen leerlingen van 08.00 – 17.00 uur werken op hun eigen werkplek. Dat gebeurt
op initiatief van de leerlingen zelf en na afspraken die zij zelf daarover met de ouders maken.
Wij kennen op Agora Curaçao geen lesuitval. Bij afwezigheid of ziekte van een coach worden de geplande
leeractiviteiten door een collega-coach overgenomen.
Daarnaast zijn er per jaar uren buiten het reguliere dagritme opgenomen voor excursies, community- avonden
en andere activiteiten.

6.1.1Dagstructuur
Op Agora Curaçao werken we met een dagstructuur van tenminste 5,75 uur (0,5 uur pauze), waarbinnen
leerlingen samen met hun coach hun eigen challenges en andere activiteiten leert inplannen. In de bijlage staat
een overzicht van de dagstructuur.
• Leerlingen kunnen hun schooldag beginnen tussen 8.30 en 9.00 uur, waardoor de start- en eindtijd
per leerling verschilt. De gewenste aanvangs- en eindtijden worden vooraf gecommuniceerd met de
coach en er wordt een duidelijke planning gemaakt.
• Alle leerlingen zijn bij de ‘Brainwave’ om 9:00 uur aanwezig, een bijeenkomst van een half uur met
de coachgroep. Tijdens de Brainwave delen leerlingen met elkaar waar ze mee bezig zijn. Ook wordt
aan de groepsdynamiek gewerkt en wordt op de actualiteit ingegaan. Regelmatig verzorgen
leerlingen uit de coachgroep de dagopening.
• Na de dagopening werkt iedereen volgens de eigen planning. Op sommige dagen staat de
lichamelijke opvoeding (gym)-les gepland. Leerlingen houden hiermee rekening bij het maken van
hun eigen planning.

6.2

Leerlingbegeleiding

6.2.1 De coach als eerstelijns begeleider
Op onze school bieden wij de leerlingen intensieve begeleiding. Deze begeleiding wordt voornamelijk
geboden door de coach. De coach is de steun en toeverlaat en voor de leerling en diens ouders/verzorgers het
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eerste en belangrijkste aanspreekpunt. Samen met de coach stelt de leerling hoge eisen aan het resultaat en
aan zichzelf. De coach is, net als de ouders/verzorgers, ook degene die de leerling motiveert dingen te doen,
te lezen, te maken, te onderzoeken die ze niet eerder gedaan hebben. De coach en leerling zorgen er samen
voor dat de ontwikkeling niet eenzijdig is. Zo verkent de leerling zijn/haar toekomst en leert hij/zij zichzelf
en de wereld om hem/haar heen steeds beter kennen. Er wordt regelmatig samengewerkt met andere
leerlingen, maar ook met mensen binnen en buiten Agora, want leren kun je niet alleen. Elke dag start in de
coachgroep en wordt ook op deze wijze afgesloten. Problemen of knelpunten in het functioneren van een
leerling worden daardoor snel gesignaleerd.
Alle coaches op Agora Curaçao worden toegerust voor hun begeleidingstaak. Werkend vanuit onze
ontwikkelingsgerichte aanpak geldt ook voor hen dat zij zich daarin moeten bekwamen. De komende twee
jaren volgen alle coaches een opleiding tot beeld en didactisch coach bij VFC.
Daarnaast is er regelmatig (minimaal maandelijks) overleg tussen Agora coaches via Mighty Network, het
Agora Lerarennetwerk.
De coach is verantwoordelijk voor de eerstelijns zorg van zijn/haar leerlingen. Agora Curaçao ziet de
begeleiding van - en zorg voor - leerlingen als gedeelde verantwoordelijkheid van school en
ouders/verzorgers. Wij
spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’: leerlingouders/verzorgers-school. Dit betekent dat er korte communicatielijnen zijn van school naar thuis en
omgekeerd. De coach vervult vanuit de school deze rol.

6.2.1 Dyslexie en andere leerproblemen
Het dyslexiebeleid op Agora Curaçao bestaat uit een aantal afspraken en ondersteunende maatregelen die de
dyslectische leerling helpen. De afspraken worden gemaakt op maat en in overleg met leerling, ouders en
coaches. Ook kunnen eventueel middelen worden ingezet die de leerling zouden kunnen helpen.
Om aanspraak te kunnen maken op specifieke hulpmiddelen voor het examen, dient een leerling een officiële
dyslexieverklaring te hebben. Deze verklaring moet zijn opgesteld door een bevoegd orthopedagoog en/of
psycholoog.
Voor andere leerproblemen, zoals dyscalculie, geldt dat wij binnen de mogelijkheden die wij hebben zoveel
mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

6.3 Kwaliteitszorg
Agora Curaçao by Abel Tasman werkt nauw samen met andere Agora leergemeenschappen in Nederland,
die verenigd zijn in de Vereniging Agora Nederland.
Het ministerie denkt goed mee met de Agora vereniging over het oplossen van mogelijk knellende wetten en
regels. En de Nederlandse onderwijsinspectie heeft gezegd dat ze vertrouwen hebben in de leeropbrengsten,
persoonsontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, organisatie van het examen, richtlijnen rond ‘toetsing en
afsluiting’ en de kwaliteitszorg op Agora.
Op Agora Curaçao doorloopt elke medewerker jaarlijks een gesprekkencyclus die bestaat uit een
ontwikkelingsgesprek en een beoordelingsgesprek. Input voor deze gesprekken wordt in de vorm van een
360-graden feedback geleverd door de leerlingen, collega-coaches en de betrokkene zelf. Op deze wijze werkt
iedereen gericht aan zijn professionele ontwikkeling.
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Er wordt veel aandacht aan onderzoek besteed aan het Agora onderwijs via onze zusterscholen in Nederland.
De gemaakte onderwijskundige keuzes worden gevolgd en de resultaten geëvalueerd. Vanaf de start van
Agora in Roermond werken wij daarbij samen met externe onderzoekers van universiteiten en andere
instellingen. Daarnaast heeft de vereniging van Agora scholen zelf instrumenten ontwikkeld om de
effectiviteit van onze onderwijsaanpak te meten en deze te verbeteren.
Op Agora Curaçao wordt opbrengstgericht gewerkt. Dit betekent dat wij jaarlijks activiteitenplannen
opstellen waarin wij concreet formuleren welke resultaten wij in dat jaar willen behalen. Zowel tijdens de
uitvoering als aan het eind van het jaar evalueren wij of de resultaten behaald zijn en wat de succesfactoren
daarbij waren. Als dat niet het geval is, analyseren we hoe dat komt en wat er de volgende keer anders moet.
Wij werken volgens het PDCA-principe: plannen-doen-checken-aanpassen.
De activiteitenplannen (schoolplan en jaarplannen) worden in verkorte vorm op onze site gepubliceerd, zodat
iedereen kan zien wat onze speerpunten zijn. Jaarlijks evalueren wij de opbrengsten in de vorm van een
jaarverslag. Ook dat wordt gepubliceerd op onze site.
Onze visie over Kwaliteitswaarborging is vervat in het document: Visie Op Kwaliteit Agora Curacao.doc

6.4 Ouders
Ouders en andere belangstellenden spelen een belangrijke rol bij Agora Curaçao. We verwachten van alle
ouders dat ze op vrijwillige basis mee helpen. Dit kan door hand en spandiensten te doen, bijvoorbeeld mee
te helpen in onze werkplaatsen of keuken. Of mee te helpen als er vervoer of even wat extra begeleiding
nodig is. Veel ouders bieden stageplaatsen aan, geven workshops of inspiratiesessies waarbij ze hun passie
delen. Inmiddels hebben we ook een grote groep ouders die hebben laten weten waar ze leerlingen bij willen
helpen. Er zijn immers heel veel challenges te bedenken waar wij als school geen expert in zijn, maar waar
ouders wel expertise in hebben. Wilt u nu al mee helpen? Of heeft u hier vragen over, neem dan contact op
met één van de coaches.
Alleen door een optimale samenwerking tussen leerling, coach en ouders/verzorgers kan de leerling zoveel
mogelijk leren. Om die reden verwachten wij dat ouders/verzorgers actief betrokken zijn bij Agora Curaçao.
Om de betrokkenheid concreet vorm te geven nodigen wij ouders/verzorgers regelmatig uit voor het bijwonen
van community avonden en activiteiten. Daarnaast gaan wij graag het gesprek met ouders/verzorgers aan
over ons onderwijsconcept, onze werkwijze en de resultaten daarvan. Dat gebeurt tijdens ouderavonden,
speciale themabijeenkomsten en in informele gesprekken.
Ook in formeel opzicht kunnen ouders/verzorgers meepraten over het schoolbeleid en de keuzes daarin.
Hiervoor is inmiddels een ouderraad opgericht. Vanuit de ouderraad wordt één ouder aangewezen om lid van
de deelraad te zijn.
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6.5 Contact school en thuis
De communicatielijnen tussen school en thuis zijn op onze school bijzonder kort. De coach heeft veelvuldig
contact met ouders/verzorgers, meestal via de mail. Behalve in situaties waarin een gesprek met
ouders/verzorgers gewenst is, voert de coach minimaal twee keer per schooljaar een ontwikkelingsgesprek
met elke leerling en zijn ouders/verzorgers. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met
de coach van hun kind. Op onze school gebeurt dat vanwege de beperkte telefonische bereikbaarheid van de
medewerkers per e-mail of Whatsapp.
Ouders/verzorgers ontvangen gedurende het schooljaar elke periode digitaal nieuwsbrieven met informatie
over allerlei zaken die hun kind of henzelf betreffen. Daarnaast kunnen zij terecht op onze site die alle
actuele informatie over onze school bevat.

6.6 Actuele informatie
Er verschijnt minimaal eens per zes weken een digitale nieuwsbrief met mededelingen rondom actuele Agora
Curaçao activiteiten en momenten voor de ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden. Op onze website
www.abeltasmancollege.net vindt u onze nieuwsbrieven, de agenda, leuke informatie van leerlingen, verslag
van activiteiten en andere actuele informatie.

6.7 Schoolkosten
Op Agora Curaçao by Abel Tasman gaan wij verantwoord met schoolkosten om. Agora Curaçao ontvangt
geen overheidsbekostiging voor het organiseren van haar onderwijs en maken enkel gebruik van de
inschrijvingsfees en maandelijkse fees die elke leerling betaald. Van dit geld betalen we bijvoorbeeld de
kosten voor personeel, onderhoud van het gebouw, water, stroom en schoonmaak.
De maandelijkse bijdrage is vastgesteld tot augustus 2022 op NAF 995 exclusief BTW. Deze bijdrage is
gedurende 12 maanden om de school operationeel te houden.
Daarnaast is er een jaarlijkse inschrijvingsbijdrage van NAF 1050 exclusief BTW. Dit is om infrastructurele
kosten te dekken zoals inrichting van de diverse ruimtes (aterlier, tech en media lab, bibliotheek en stlte
ruimte en inspiratie ruimte.
Daarnaast is er bijdrage die gebruikt om leerlingen een ‘challengebudget’ te geven van NAF 300. Dit is
een ‘potje’ waar vanuit de leerling allerlei kosten kan betalen die verband houden met zijn/haar
challenges. Dit potje wordt gemanaged door de leerling zelf samen met de coach.
Alle leerlingen kunnen meedoen met alle activiteiten die door de school worden georganiseerd. Hierbij kan
gedacht worden aan extra sportactiviteiten, activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, excursies,
projecten in de buurt van de school en in de stad, etc. Het zijn activiteiten die bijdragen aan burgerschap en
aan de ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt per activiteit een ouderbijdrage gevraagd van de
desbetreffende leerling.
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Beurzen
Wij trachten met bovenstaande bijdragen vele malen lager te zijn dan andere particuliere scholen omdat wij
ons onderwijssysteem zo toegankelijk mogelijk willen houden voor een ieder die op zoek is naar vernieuwend
onderwijs. Er zijn desalniettemin gevallen waarbij de inkomens van ouders echter niet toereikend zijn om
deze bijdragen te doen aan de school. Derhalve trachten wij voor het jaar 2022-2023 beurzen beschikbaar te
stellen voor 2 kinderen. Deze beurzen worden gesponsord door private ondernemingen die Agora Curacao
een warm hart toedragen.
Laptop - Bijdrage in natura
Voor het soort onderwijs dat op Agora plaatsvindt is toegang tot het internet en beschikbaarheid over
computers van wezenlijk belang. Het is daarom zeer wenselijk dat iedere leerling een eigen laptop ter
beschikking heeft. Een tablet/i-pad zou ook kunnen maar verdient zeker niet de voorkeur. De aanschaf van
een laptop is ook een vrijwillige ouderbijdrage maar dan in natura.

6.8 Aanmelding – inschrijving
Bij aanmelding stemmen ouders/verzorgers en leerling in met, en onderschrijven zij de grondslag van, Agora
onderwijs. Dat geven wij mede vorm door regels, afspraken en codes. Deze staat beschreven in deze
schoolgids (in de paragrafen die hierna volgen) met verwijzing naar onze website. Met name wijzen we op
de actieve betrokkenheid van de ouders/thuisfront, de gedragscode, het veiligheidsprotocol, het
excursieprotocol, de gezonde school, afspraken m.b.t. het portretrecht en de klachtenregeling.

6.9 Bewaring van gegevens, foto’s en film
We vinden privacy van onze leerlingen zeer belangrijk en gaan daarom zorgvuldig met hun gegevens omgaan.
Een aantal gegevens van de leerlingen wordt vastgelegd in verband met het geven van onderwijs, het
begeleiden van onze leerlingen en de administratie van de school. Het vastleggen en het gebruik van deze
persoonsgegevens is beperkt tot die informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens
worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot medewerkers van de school die de gegevens
nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
De school is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met deze gegevens. Op onze scholen maken we
ook gebruik van digitaal leermateriaal of van andere diensten van externe leveranciers. Deze leveranciers
ontvangen een beperkt aantal leerlingengegevens. Wij hebben daartoe met onze leveranciers strikte afspraken
gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. De leerlingen informatie wordt alleen gedeeld met andere
organisaties als ouder(s)/ verzorger(s) of leerling van boven de 16 jaar daar toestemming voor geven, tenzij
die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met
andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de
uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u – of de leerling ouder dan 16 jaar - vooraf
toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze
toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via de coach. Uw toestemming geldt alleen voor
beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s
maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze
ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
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6.10 Bouwstenen van onze leergemeenschap en
Leerlingenstatuut
Elk schooljaar stellen de leerlingen en coaches samen een code op waarin wordt vastgelegd hoe wij in onze
leergemeenschap met elkaar omgaan en waar wij elkaar op kunnen aanspreken. De bouwstenen zijn zichtbaar
in de verschillende coachgroepen.
Naast deze bouwstenen hebben wij een leerlingenstatuut met een overzicht van de rechten en plichten van de
leerling op onze school. Daarin gaat het minder om omgangsvormen, maar vooral over allerlei formele en
procedurele zaken. Het leerlingenstatuut wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld met de leerlingen en
bekrachtigd door de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad.
Wijzigingen in het leerlingenstatuut kunnen worden voorgesteld door de leerlingen en door de schoolleiding.

6.11 Aan- en afwezigheid van leerlingen
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis, plezierig en veilig voelen op onze school. Als we hier
samen zorg voor kunnen dragen, dan zullen leerlingen zoveel mogelijk aanwezig willen zijn. Leerlingen
kunnen van 07:30 – 18.00 uur terecht op hun werkplek. Vanaf 07.30 uur zal de coach starten met een incheck
voor de leerlingen die om 07.30 uur aanwezig waren, om 08.00 uur volgt een tweede incheck moment en om
8.30 uur een derde. De dag ervoor zal de leerling bij de coach aangeven hoe laat hij/zij de volgende dag
incheckt.
We vinden het belangrijk dat leerlingen hun afspraken nakomen. Mochten zij later binnen komen dan de
afgesproken tijd dat laten ze dit aan de coach z.s.m. weten. Hierover zal vervolgens een gesprek plaatsvinden
om te kijken hoe dit in de toekomst anders zou kunnen. Doordat de leerling hierdoor later incheckt zal hij/zij
nu ook later uitchecken.
• Iemand die om 8.30 uur incheckt, checkt uit tussen 14.00 -14.15 uur,
• iemand die incheckt om 9.00 uur om 14.30 – 14.45 uur
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Voorbeeld van een Check In, Check Out bord

6.12 Ziekmelden
Ziekmeldingen kunnen bij de coach worden gedaan. Ziekmeldingen dienen voor 9.00 uur doorgegeven te
worden aan de coach. Mocht deze niet opnemen of mocht je het nummer niet bij de hand hebben dan kan ook
het nummer van de ouderraad 540-8550 worden gebeld.
Ook op elke daaropvolgende ziektedag moet de leerling opnieuw ziekgemeld worden via hetzelfde
telefoonnummer. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij in alle gevallen contact op met de
ouders/verzorgers, voordat de leerling naar huis mag vertrekken.

6.13 Vakanties
We streven naar een grote(re) flexibiliteit in vakanties, maar we moeten ervaren of dit ook haalbaar is. We
hebben voor komende jaar in ieder geval een overzicht van de weken en dagen waarvan we nu al zeker
weten dat de school dicht is. Daarnaast kun je, samen met je ouders, maximaal 16 andere vakantiedagen
kiezen.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Vakantie

Datums

Dagen

Grote vakantie

2 t/m 11 augustus 2021

8

Tussen vakantie

4 t/m 8 oktober 2021

5

Dia Pais Korsou

10 oktober 2021

0

Kerstvakantie

20 december 2021 t/m 5 januari 2022

13

Schoolgids 2022 - 2023

Vakantie

Datums

Dagen

Kinderkarnaval

21 februari 2022

1

Grote karnaval

28 februari t/m 4 maart 2022

5

Paasvakantie

13 april t/m 22 april 2022

8

Koningsdag

27 april 2022

1

Dag van de arbeid

1 mei 2022

0

Extra vrije dag

2 mei 2022

1

Hemelvaartsvakantie

26 en 27 mei 2022

2

Dag van de vlag

2 juli 2022

0

Grote vakantie

7 juli t/m 29 juli 2022

17

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Vakantie

Datums

Dagen

Grote vakantie

1 t/m 10 augustus 2022

8

Tussen vakantie

3 t/m 7 oktober 2022

5

Dia Pais Korsou

10 oktober 2022

1

Kerstvakantie

22 december 2022 t/m 6 januari 2023

12

Kinderkarnaval

13 februari 2023

1

Grote karnaval

20 februari t/m 24 februari 2023

5

Paasvakantie

6 april t/m 14 april 2023

7

Koningsdag

27 april 2023

1

Extra vrije dag

28 april 2023

1
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Vakantie

Datums

Dagen

Dag van de arbeid

1 mei 2023

1

Hemelvaartsvakantie

18 mei t/m 19 mei 2023

2

Dag van de vlag

2 juli 2023

0

Grote vakantie

7 juli t/m 31 juli 2023

17

6.14 Studiemiddagen, aangepast rooster
Verder is er een aangepast rooster in verband met studiemiddagen op:
(Nog te bepalen)

6.15 Jaarplanning – community avonden
De jaarplanning van Agora Curaçao is niet uitgebreid. Er liggen nog maar weinig activiteiten vast, juist omdat
het de bedoeling is dat de school samen met leerlingen en ouders/verzorgers vorm krijgt. Er is echter wel een
jaarplanning gemaakt waarin de bovengenoemde vakanties en studiedagen zijn opgenomen. Verder staan
daar ook de community-avonden in. Omdat we verwachten dat iedereen daarbij aanwezig is, hebben we deze
al wel gepland zodat ook iedereen daar rekening mee kan houden.
De jaarplanning voor 2022 – 2023 is online te vinden in Bijlage D.

6.16 Aansprakelijkheid
Eigendommen van leerlingen zullen ongetwijfeld wel eens kapot gaan of verdwijnen. Agora Curaçao is niet
aansprakelijk als leerlingen spullen kwijtraken of als er schade aan eigendommen ontstaat. Op onze school
zijn leerlingen daarvoor zelf verantwoordelijk.
Het is verder goed om te weten dat de leerlingen en hun ouders/verzorgers aansprakelijk zijn voor door de
leerling toegebrachte schade aan eigendommen van school. De veroorzaakte kosten worden altijd op de
leerling en zijn ouders/verzorgers verhaald. Wij raden ouders/verzorgers daarom aan hiervoor een WAverzekering af te sluiten.

6.17 Verzekering
Abel Tasman heeft een verzekering afgesloten voor kinderen tijdens het sporten en excursie.

6.18 Gezonde school
Abel Tasman heeft (nog) geen cantine.
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Leerlingen kunnen ervoor kiezen om een lunchpakket van huis mee te nemen. Wij vragen echter aan
ouders/verzorgers om toe te zien op een verantwoorde samenstelling daarvan. Leerlingen die chips of andere
ongezonde snoep en snacks mee naar school nemen, worden daarop aangesproken. Het is niet toegestaan
deze producten in school te nuttigen.
Roken is in school, op het schoolplein, in de directe nabijheid van school en tijdens álle schoolactiviteiten
verboden. Leerlingen die deze regels overtreden, worden daarop aangesproken.
Agora Curaçao is een alcoholvrije school. Dit betekent dat er tijdens alle activiteiten waar leerlingen bij
betrokken zijn, geen alcohol geschonken wordt en alle schoolfeesten dus ook alcoholvrij zijn.
Er geldt een verbod op het in bezit hebben en gebruik van drugs. Bij een overtreding daarvan wordt melding
gemaakt bij de politie. Per 1 september 2013 heeft de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam een
blowverbod op alle scholen vastgesteld om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan en het in bezit hebben
van drugs is strafbaar gesteld. Als gezonde school leveren wij een actieve bijdrage daaraan.
Leerlingen die zich schuldig maken aan het gebruik van alcohol of drugs worden altijd geschorst. Het
handelen in drugs leidt altijd tot verwijdering van school. In situaties waarin sprake is van een overtreding
op dit gebied, rekenen wij op de medeverantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers om dit gedrag tegen te
gaan.

6.18.1 Organisatie en schoolleiding
De schoolleiding van Agora Curaçao bestaat uit de rector Richard Westerink. Daarnaast is er een ouderraad
die advies geeft aan de rector en eventueel helpt bij uitvoering van bepaalde beleidsmatige zaken. Samen met
de coaches vormen zij een zelf organiserend team. Coaches hebben de vereiste opleiding, waarbij de focus
ligt op bekwaamheid en niet alleen op bevoegdheid. Agora Curaçao kent geen piramidale directiestructuur
met aanvullende staffuncties.
De keuze voor een horizontale organisatie in de vorm van zelforganiserende teams is bepaald door de ambitie
om gedeeld leiderschap en professionele ruimte voor coaches te realiseren, waardoor deze zich vooral nog
bezig hoeven houden met het leer- en onderwijsproces van leerlingen. Daarnaast wil Agora Curaçao by Abel
Tasman geen geld, energie en aandacht meer verspillen aan het in standhouden van een piramidale structuur
die haaks staat op de uitgangspunten van onze school. Hierdoor is een aanzienlijk hoger percentage van de
rijksmiddelen beschikbaar voor de interactie tussen leraar en leerling. Agora Curaçao vindt dat dit het beste
kan op basis van een horizontale teamorganisatiestructuur.

6.18.2 Onderwijsinspectie
Behalve voor de resultaten van ons onderwijs kunnen leerlingen en ouders/verzorgers bij de
Onderwijsinspectie ook terecht voor allerlei andere informatie die relevant voor hen is. Op de site van de
inspectie, www.onderwijsinspectie.nl, staan tal van links naar andere relevante informatiebronnen vermeld.
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Bijlage A. Dag structuur
Tijd

Activiteit

8.30u

1 e groep leerlingen inchecken

8.45u

2 e groep leerlingen inchecken

9.00u

Dagstart voorbereid: elk maatschappelijk thema of inspirerend actueel
onderwerp om de kennis en visie van de leerlingen te vergroten en de
kinderen voor bereiden op de loop van de dag. Gebruik van tv-scherm in
lokaal en eigen laptop of meegenomen attributen.

9.30u

Start 5min inchecken leerlingen. Indien langere check-ins zelf opdelen in
de tijd en naar gelang. Terwijl 1 leerling wordt ingecheckt starten de
andere leerlingen met hun eigen challenges of leerstof die ze gaan
aanpakken die dag

10.30u

Eerste pauze- leerlingen gaan buiten lokaal 12 en 13 en babbelen of eten
samen met elkaar of met de coach

10.45u

Leerlingen terug verwelkomd in de klas en gaan verder met challenges of
indien nodig coach gesprekken.

10:45u 12:00u

Coach doet eigen werk binnen Agora in lokaal 12 of 13 of voorbereiding in
een van de andere lokalen

12u

Pauze voor eenieder. De coach begeleid de leerlingen naar buiten voor
activiteiten of als kinderen achter blijven in de ruimtes dat ze aangeven
waar bezig zullen zijn

12.30u

Coach gaat voor de stilte tijd in. Coach leest of anders maar is ook bezig in
alle stilte. Voorbeeld doet volgen

13u

Coach is met leerlingen weer in de toegewezen ruimte
Check per leerling of ze op schema zitten of leerlingen zijn naar gekozen
inspiratie sessie in een toegewezen lokaal

14u

Eerste groep check out leerlingen- zijn de dagdoelen gehaald ja of nee of
waarom niet?
Leerling dan plan van aanpak de volgende dag zelf bedenken onder
begeleiding van coach

14.15u

Tweede groep check out leerlingen- zijn de dagdoelen gehaald ja of nee of
waarom
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niet? Leerling dan plan van aanpak de volgende dag zelf bedenken onder
begeleiding van
coach
14.30u

Afronding coach van de dag en samen met andere coaches reflecteren,
babbelen, overleggen over de dag en plannen volgende dag of die week

14.30u15.30u

Elke dag reflecteren met collega’s
2x per week maandag en donderdag Professionalisering 14.3015u/15.30u
Didactisch coachen lessen via Frans Faber
Leerlingen netwerk gesprekken
Coaching technieken
Leerling begeleiders
Gesprekken met coaches NL
afronding en naar huis
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Bijlage A. Week structuur
Time

Maandag

08:00

Coach standup:
doorspreken
van lopende
zaken

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
Wekelijkse
week
review
teamtaken

Maandelijks:
Planning
doornemen en
taken
bedenken voor
backlog
08:30 09:00

Check in

Check in

Check in

09:00 09:30
Stamgroep
Tijd

Executive
vaardigheden
& problem
solving

Thema (x)
• experi
ment
• debatte
n
• video’s
• enz

Thema (x)
• experi
ment
• debatte
n
• video’s
• enz

09:30 12:00

Challenges

Challenges

Keuze
leerling
wanneer
door de dag

Fundamental
s (wiskunde)

13:00 14:00/14:30
Na 14:30 16:00

Check in

SPORT

Thema (x)
• experi
ment
• debatte
n
• video’s
• enz

Challenges

Challenges

Challenges
• wekelij
kse
coach
gespre
k

Fundamentals
(taal)

Fundamentals
(wiskunde)

Fundamentals
(taal)

Fundamentals
(wiskunde)

Challenges

Challenges

Challenges

Challenges

INSPIRATIE

Verwerken
Verslagleggi
ng
Planning

Verwerken
Verslaglegging
Planning

Per maand:
Studiemiddage
n op woensdag

Professionalis
eringstraject
coaches

Professionalis
eringstraject
coaches

Mighty
Network
bijwonen /
recordings
bekijken
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Bijlage B. Challenge Steps

1

FASE 1: ORIENTEREN

FASE 1: ORIENTEREN
(uitleg)

“De Challenge!”

Ik probeer mijn Challenge als
een vraag te stellen die begint met:

Wat is mijn Challenge?

2

FASE 1: ORIENTEREN

FASE 1: ORIENTEREN
(uitleg)

“Mijn waarom?”

Om mijzelf te helpen denk ik aan:

Waarom wil ik dit onderzoeken?

3

HOE…?
WAAROM…?
WAT (ALS)…?

FASE 1: ORIENTEREN

Wat vind ik hier leuk aan?
Wat motiveert mij hierin?
Waarom is dit belangrijk voor mij?

FASE 1: ORIENTEREN
(uitleg)

“Go-No Go”
Is dit een Challenge waarmee
ik kan doorgaan?

Ik bespreek met mijn coach
als mijn Challenge uitvoerbaar
is en / of ik er voldoende van ga leren.
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4

5

FASE 2: VOORBEREIDEN

FASE 2: VOORBEREIDEN
(uitleg)

“Weetjesdump”

Ik ga bij mijzelf na:

Wat weet ik al / wat wil ik weten (of kunnen)?

Wat weet ik allemaal al van mijn Challenge?
Wat wil ik nog meer ervan weten?
Wat moet ik weten om het uit te voeren?
Op welke vaardigheden focus ik?

FASE 2: VOORBEREIDEN

FASE 2: VOORBEREIDEN
(uitleg)

“Challenge Deelvragen”
Hoe deel ik mijn Challenge op
in kleinere vragen om het goed

Ik bedenk 3-5 deelvragen.
Als ik deze beantwoord heb, heb ik dan mijn Challenge vraag
succesvol beantwoord / uitgevoerd?
-

te beantwoorden / uit te voeren?

6

FASE 2: VOORBEREIDEN
“De Werelden van Agora”
Vanuit welke Agora wereld kijk
ik naar mijn Challenge?

7

FASE 2: VOORBEREIDEN
(uitleg)
Ik kan kiezen uit:
Maatschappelijk
Sociaal-ethisch
Wetenschappelijk
Spiritueel
Kunstzinnig

FASE 2: VOORBEREIDEN

FASE 2: VOORBEREIDEN
(uitleg)

“Footprint”

Mijn footprint kan veel verschillende
vormen hebben, zoals:

Hoe ziet mijn footprint (eindproduct) eruit?

Kunstwerk
Film
Gerecht
Document en/of Presentatie
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8

FASE 2: VOORBEREIDEN

FASE 2: VOORBEREIDEN
(uitleg)

“Tijd”

9

10

11

Hoeveel tijd heb ik nodig?

Voor mijn Challenge heb ik
ongeveer [X] weken nodig

FASE 2: VOORBEREIDEN

FASE 2: VOORBEREIDEN
(uitleg)

“Tevredenheidsbarometer”

Mijn footprint (voorbeeld):

Waneer ben ik tevreden met mijn footprint?

Ziet er netjes en verzorgd uit
Heeft geen spellingsfouten
Heeft een bepaald niveau
Is op tijd af

FASE 2: VOORBEREIDEN

FASE 2: VOORBEREIDING
(uitleg)

“Opdelen in stapjes”

Ik visualiseer mijn footprint en denk dan na over:

Hoe ga ik het pad naar mijn footprint
opdelen in kleinere stappen?

Welke stappen moet ik allemaal zetten om daar te komen
(stap 1, stap 2, stap 3 enzovoorts)?
Wanneer start en eindigt elke stap?

FASE 2: VOORBEREIDEN

FASE 2: VOORBEREIDING
(uitleg)

“Go-No Go”
Is dit een Challenge waarmee
ik kan doorgaan?

Ik bespreek met mijn coach als mijn
Challenge uitvoerbaar is en / of
ik er voldoende van ga leren.
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FASE 3: UITVOEREN
12

FASE 3: UITVOEREN
(uitleg)

“Stapjes nemen”
Ik begin stap-voor-stap te lopen
naar mijn footprint!

FASE 4: FOOTPRINT
13

Bij elke stap denk ik aan:
Wat heb ik bereikt aan het einde van deze stap?
Wat heb ik allemaal nodig voor deze stap (info, materialen, enz)?
Waar haal ik die vandaan?

FASE 4: FOOTPRINT
(uitleg)

“Presentatie”
Ik presenteer mijn eindproduct
aan mijn coach, stamgroep of ander publiek.

Ik ga na of mijn footprint voldoet
aan mijn tevredenheidsbarometer.

FASE 5: REFLECTIE

FASE 5: REFLECTIE
(uitleg)

14
“Presentatie”
Ik denk na over hoe ik mijn Challenge
gedaan heb, en wat ik ervan geleerd heb.

Hoe: welke vaardigheden en houdingen heb ik versterkt
Wat: welke kennis heb ik erbij geleerd? Hoe weet ik dat?
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Bijlage C. Vaardigheden en Houding

VAARDIGHEID
Plannen & Organiseren

VAARDIGHEID

Planmatig mijn Challenge uitzetten in de tijd,
bijhouden waar ik sta en weten wat nog nodig is
“Ik”:

- Werk planmatig
- Werk goed samen met anderen wanneer nodig
- Breng nodige discipline op / houd mij aan afspraken
- Onderhoud mijn werk nauwkeurig

Ik doorloop een (onderzoeks-)proces om systematisch,
effectief en efficiënt informatie te zoeken, vinden en delen
“Ik”:

Informatie verwerven,
verwerken en verstrekken

VAARDIGHEID

- Stel vast welke info nodig is om mijn Challenge te doen
- Bepaal welke bronnen er zijn en kies de beste;
- Verzamel en kies info op basis van
bruikbaarheid en betrouwbaarheid;
- Verwerk informatie in tekst, tabellen, grafieken en geef daarbij antwoord op mijn
Challenge vragen
- Organiseer en presenteer de info

Het vermogen om een probleem te (h)erkennen, tot een plan
te komen en het probleem op te lossen
“Ik”:

Probleemoplossend
denken & handelen

- Zie het probleem, verwoord het en analyseert het
- Pas de nodige begrippen toe / ga op zoek naar ‘tools’ om oplossingen te
bedenken
- Beredeneer de oplossingen, maak een selectie en pas de geselecteerde oplossing
toe
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VAARDIGHEID

Gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij
aanvullen en ondersteunen
“Ik”:

Samenwerken

VAARDIGHEID

- Luister actief/ heb respect voor verschillen
- Kan omgaan met feedback
- Doe mee in groepswerk
- Kom mijn afspraken na
- Draag bij aan positieve teamspirit
- Neem verantwoordelijkheid
- Toon initiatief

Doelgericht ideeën en boodschappen
overbrengen en begrijpen
“Ik”:

Communiceren

VAARDIGHEID

- Gebruik de juiste omgangsnormen
- Ben bewust van mijn lichaamstaal
- Kan luisteren;
- Kan de dialoog aangaan;
- Kan omgaan met spanningen en communicatieproblemen;
- Heb inzicht in juiste taalgebruik

Effectief mijn footprint
delen met mijn publiek
“Ik”:

Presenteren

- Heb een heldere inleiding
- Kan de kern van de presentatie pakkend brengen
- Sluit duidelijk af
- Presenteer boeiend
- Spreek verstaanbaar
- Gebruik taal die mijn publiek verstaat
- Gebruik hele zinnen
- Gebruik hulpmiddelen die verzorgd zijn
- Bewaak mijn tijd

HOUDING
Ik wil weten
Nieuwsgierigheid

“I have no special talents.
I am only passionately curious.”
— Albert Einstein
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HOUDING
Ik wil bereiken
Leiderschap
“Leaders are neither born nor made.
Leaders choose to be leaders.”
— Stephen
Covey

HOUDING
Ik durf te doen
Durf

“Courage is knowing what not to fear.”
— Plato

HOUDING
Ik herstel snel van tegenslag.
Veerkracht

“Failure will never overtake me if my
determination to succeed is strong enough.”
—
Mandina

Og
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Bijlage D. Jaarplanning 2022-2023
Overzicht per maand
Aug 22

Sep 22

Okt 22

Nov 22

Dec 22

Jan 23

Feb 23

Mar 23

Apr 23

Mei 23

Jun 23

KickOff

Thema
1

Thema
2

Thema
3

Thema
4

Thema
5

Thema
6

Thema
7

Thema
8

Thema
9

Thema 10

Fieldtrip 1e
week

Fieldtrip 1e
week

Fieldtrip 1e
week
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