
    

 

Investeren in Vitaliteit van Peel en Maas met  
Bijdetijds Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Meer leren dan alleen de reguliere schoolvakken 
Elk kind leert zijn eigen talenten kennen en benutten, samen werken, 
plannen en organiseren, zelf initiatief tonen en fouten durven maken. 
 
De meerwaarde naast een erkend diploma 
Hoogst haalbare niveau per vak, inzicht en vertrouwen in eigen capaciteit, 
plezier, welbevinden, durf, analytisch denkvermogen, ondernemingszin, 
zelfdiscipline en de intrinsieke motivatie tot leren in het algemeen:  
Autonomie in leren én leven! 

 
Nieuwsgierig geworden? meedoen? 
buurtcollege@agoramaasenpeel.nl 
info@buurtcollegemaasenpeel.nl 
www.buurtcollegemaasenpeel.nl 
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Openbaar & Agoriaans 
Agorianen bekijken vraagstukken vanuit het perspectief van vijf 
werelden: de wetenschappelijke, de maatschappelijke, de kunstzinnige, 
de spirituele en de sociaal-ethische wereld. Openbaren leven en werken 
met zes kernwaarden. Samen een basis voor onze identiteit. 
 
Iedere leerling is welkom 
Iedereen is uniek, ieder kind wil en kan leren, ieder kind wil beter worden. 
Door elk kind ongelijk te behandelen, werken wij aan gelijke kansen.  
Je voornaam is het enige label dat je bij ons krijgt. 
Iedereen is benoembaar 
Iedereen is welkom om mee te werken in ons team. We kijken wél naar  
bevoegdheid, passie en bevlogenheid met de Agoriaanse leerfilosofie.  
Wederzijds respect 
Iedereen verdient respect voor de eigen identiteit, samen maken wij het 
wederzijds. Met respect voor ieders mening wordt de diversiteit 
aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.  
Pluriformiteit betekent kracht; er is niet één weg naar Rome.  
Waarden en normen 
In de sociaal-ethische wereld staan wij expliciet stil bij de democratische 
beginselen van de rechtstaat. Normen en waarden van de Nederlandse 
samenleving worden gerespecteerd en daarmee is er ruimte voor  
opvattingen van minderheden.  
Van en voor de samenleving 
Buurtcollege Maas en Peel is van en voor iedereen.  
Ouders en experts van buiten spelen een actieve rol in het onderwijs.  
In de vijf werelden betrekken wij de omgeving actief bij onze activiteiten  
en nemen zelf actief deel als leergemeenschap. 
Levensbeschouwing en godsdienst 
In de spirituele wereld is er ruimte voor levensbeschouwing en 
godsdienst in verbondenheid met de samenleving.  
 

 

   


