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Q-HI!
WELKOM BIJ DE Q-HIGHSCHOOL
Super dat jij je hebt ingeschreven voor één of meerdere
modules van de Q-highschool. Bij de Q-highschool gaan
de dingen anders dan op jouw eigen school. Ook biedt de
Q-highschool jou mogelijkheden die je elders niet hebt.
Dat wist je waarschijnlijk al, want anders had je niet voor
een parcours of avontuur bij de Q-highschool gekozen.
Toch vertellen wij jou graag wat je bij de Q-Highschool
kunt verwachten. En wat wij van jou verwachten.
In dit boekje lees je hoe de Q-highschool werkt en wat je
moet doen als je vragen hebt. Het is daarom handig om dit
boekje te bewaren, voor als je over een tijdje weer iets gaat
volgen bij de Q-highschool.

Q-HIGH
Q-highschool
Biedt innovatief onderwijs aan. Je leert samen met leerlingen
van andere scholen, niveaus en leeftijden. Wat je samen deelt,
is jullie gezamenlijke interesses in een parcours of avontuur.

Kan ik deelnemen?
De Q-highschool biedt onderwijs aan alle leerlingen
van de veertien Quadraam-scholen. Jouw school
is ook een Quadraam-school. Dus ook jij kunt
deelnemen aan de avonturen en parcoursen!
Quanta Costa?
Voor jou als leerling is de Q-highschool helemaal
gratis! Heel soms is het nodig om zelf voor
leermiddelen te zorgen. Is dat het geval, dan
staat dat duidelijk op de website.

Ik las iets over blokken...
Het schooljaar bestaat bij de Q-highschool uit
vier blokken. Ieder blok duurt acht weken, plus een negende
week waarin je een product oplevert of een toets maakt.
Fysiek of online...
Bovenaan staat de kwaliteit van ons onderwijs.
Dat betekent dat wij fysieke lessen (dus een bijeenkomst
op locatie) organiseren, als dat nodig is om ervoor te zorgen
dat leerlingen ook echt kunnen leren.
Is het voor het leerproces van de leerlingen niet nodig om
elkaar en/of de docent te ontmoeten? Dan organiseren wij
ons onderwijs op afstand. Dat kan online onderwijs zijn,
maar het kan ook zijn dat leerlingen zelfstudieopdrachten,
praktijkopdrachten en/of samenwerkingsopdrachten krijgen,
die ze tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen doen.
Als we bij de avonturen ‘de wijde wereld intrekken’, zorgen
we dat alle nodige voorbereidingen getroffen worden.
Een aantal avonturen kan perfect thuis plaatsvinden!
Je bent dan in je eigen veilige omgeving, maar toch ook samen.
We gaan namelijk hele gave avontuurlijke dingen doen via onze
online omgeving.
Corona
Vanzelfsprekend volgen wij alle regels die het RIVM en het
kabinet voorschrijven in verband met corona. Soms nemen de
VO-raad en/of Quadraam extra maatregelen. Die worden ook
door ons opgevolgd.

PARCOURS
Parcoursen
Zijn (examen)vakken die jouw eigen school niet aanbiedt.
Denk aan bijvoorbeeld informatica, bedrijfseconomie, ﬁlosoﬁe,
wiskunde D, Spaans en nog veel meer.

En verder?
Parcoursen zijn opgebouwd uit verschillende
modules. De losse modules volg je in de volgorde
die jijzelf kiest. Zo bepaal je zelf wanneer je start,
hoe snel of langzaam je gaat en hoeveel modules
je per periode volgt.

Wat krijg ik?
Zodra jouw eindcijfer bekend is, krijg je van ons
bericht. Bij een 6 of hoger krijg je een certiﬁcaat.
Dit kun je zelf downloaden.
Doe je examen in een parcours? Dan verzamelt
de Q-highschool deze gegevens ook als eindexamenresultaat. Wanneer jij je parcours volledig
hebt afgerond, ontvang je een parcoursenoverzicht.

Wist je dat....
Je in de tweede of derde klas vaak al kunt starten
met modules? Hierdoor kun je jouw examenvak al
eerder afsluiten.

Twijfel je?
Weet je niet zeker of een bepaald parcours iets
voor jou is? Doe dan mee aan een kennismakingsmodule. Deze modules zijn voor iedereen
toegankelijk en je krijgt een goed beeld van het vak
bij de Q-highschool.

Een mooie kans…
Volg bij de Q-highschool een parcours op een
hoger niveau! Doe je havo, maar wil je bijvoorbeeld
Wiskunde D op vwo-niveau volgen? Dat kan. Je
doet dan voor dit vak ook examen op een hoger
niveau. Handige binnenkomer bij je vervolgstudie...

AVONTUUR
Avonturen
Zijn zoektochten waarbij je samen met anderen op zoek gaat
naar antwoorden op jullie vragen. Je komt op bijzondere plekken,
ontmoet inspirerende mensen en leert in de echte wereld.

Leervragen
De avonturen van de Q-highschool zijn
leervraaggestuurd. Dat betekent dat je als leerling
zelf jouw leervraag kunt indienen. Vervolgens gaan
we samen een tof avontuur uitzetten. Waaraan ook
andere leerlingen kunnen meedoen.

Wat levert het op?
Tijdens een avontuur doe je veel kennis op. Ook
ga je merken dat je belangrijke vaardigheden
ontwikkelt. Denk aan: problemen kunnen oplossen,
kritisch en creatief denken en samenwerken.
Wanneer je hebt meegedaan aan een avontuur,
ontvang je een certiﬁcaat waarin jouw opgedane
vaardigheden worden benoemd.

En nog iets leuks....
Omdat je samen op zoek gaat naar antwoorden
op jullie leervraag, ga je merken dat leeftijd en
leerniveau er niet meer toe doen. Je ontmoet
leerlingen van andere scholen. Na acht weken
samenzijn is de kans groot dat je er nieuwe
vrienden bij hebt!

JE EIGEN SUCCES
Laat van je horen
Jij hebt veel inspraak in het verloop van een parcours en
avontuur. Zo kun je bij een docent aangeven waar jij behoefte
aan hebt. Als het kan, zal het programma hierop worden
aangepast. Het is zelfs mogelijk om mee te helpen bij de
ontwikkeling van een parcours.
En denk jij dat een bezoek aan een locatie, bedrijf of een
andersoortig uitje van toegevoegde waarde is? Dan kun
je dat idee zelf opperen.

Netwerken!
Bij de Q-highschool verwachten we dat jij jouw
eigen netwerk gebruikt. Zo kun je andere leerlingen
vragen om je verder te helpen. Of zet je ouders
of kennissen in om een workshop te verzorgen.
Zo kun je steeds meer leren van en in de echte
wereld. Ook worden de modules en avonturen
op die manier interessant voor jou en de
andere leerlingen!

Experimenteren
Zie de Q-highschool als een grote proeftuin. Je mag bij ons
experimenteren, fouten maken, opnieuw beginnen of het
gewoon anders doen, zonder dat je erop wordt afgerekend.
De leerervaring weegt zwaarder dan het eindresultaat.
Ons motto hierbij is:

“Ik heb het nog
nooit gedaan,
dus ik denk wel
dat ik het kan”
(Pippi Langkous)

Uitstippelen maar....
De Q-highschool of jouw docenten in de school vertellen je niet
steeds wat je moet doen, hoe laat je ergens moet zijn of je verplicht
aanwezig moet zijn bij de volgende bijeenkomst. Ook vertellen zij
niet of je naar de toets op school moet of toch naar een avontuur.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen planning. Wij zorgen
ervoor dat alle info online staat en bij vragen kun je ons mailen of
appen. Proactiviteit wordt bij ons erg gewaardeerd. Natuurlijk mag
je hier ook nog in leren. Weet je van jezelf dat je dit lastig vindt?
Vraag dan hulp aan een andere leerling of aan je Q-highcoördinator.

The Sky Is the limit!
De Q-highschool is avontuurlijk en deinst niet zo snel ergens voor
terug. Heb jij een tof plan, een leervraag of gewoon een super idee?
Laat dan je stem horen. Je staat er nooit alleen voor. Samen
werken we aan een toekomst waarin je die dingen leert, die
er voor jou toe doen.

REGELS
De Q-highschool is super ﬂexibel, maar we kennen ook wat
regels. Die zijn vooral bedoeld om jou te ondersteunen bij
het maken van de juiste keuzes.
Je bent je eigen regisseur
Op school worden veel dingen voor jou bepaald en besloten.
Bij de Q-highschool is dat anders! Jij staat zelf aan het roer.
Wij geloven namelijk dat wij onze jongeren vaak iets te veel
uit handen nemen. Je bent zelf wijs genoeg, toch?!

Ik mis een les op school als ik naar
de Q-highschool ga, wat nu?
Leren kun je altijd en overal. Vaak heb je zelf
de keuze om fysiek bij een bijeenkomst te zijn
(of niet). Heb je voor jouw gevoel een belangrijke
les of toets op school? Dan kies je daarvoor. Heb
je een les waarbij je de informatie ook op een
andere manier kunt krijgen of kun je de les samen
met een andere klas volgen? Dan kom je naar de
Q-highschool. Wij zorgen er zoveel mogelijk voor
dat je de stof online en in je eigen tijd kunt
opnemen. Zo kun je er ook wel eens voor kiezen
de les online vanuit huis te volgen. Of om de
opdrachten op een ander tijdstip te maken:
de regie ligt bij jou!

Keuzestress
Denk je nu: wat een gedoe, die keuze wil ik helemaal niet maken!
Weet dan dat je er nooit alleen voor staat. Je Q-highschooldocent en de Q-highcoördinator in jouw school helpen jou graag
bij het maken van keuzes.

Communicatie
Ook als jij zelf je keuzes maakt, is het ﬁjn dat je anderen netjes
op de hoogte stelt. Mis je een les op school? Bespreek dit met
je docent en/of mentor. Ben je een keer niet aanwezig bij de
Q-highschool? Meld je dan af via Whatsapp. Zo voorkom je dat
andere ongerust zijn of de taxi voor niets op jou wacht.

Trek aan de bel
Bij zelf regie nemen hoort ook dat je zelf aan de bel trekt als er iets
niet goed gaat, of als je je ergens zorgen over maakt. Wij staan
open voor feedback. Samen vinden we voor de meeste
uitdagingen wel een oplossing. Bespreek je vraag/probleem eerst
met je Q-highschooldocent of met de Q-highcoördinator op jouw
school. Je kunt ook het Q-highschoolteam mailen, bellen of appen.

Stop!
Tussentijds stoppen is niet mogelijk tijdens de module van acht
weken. Natuurlijk kun je na iedere module van 8 weken kiezen om
je niet opnieuw in te schrijven voor een module. Valt de module
tegen of is er iets anders aan de hand? Laat het ons weten.

WROOM WROOM
Op de scholen van Quadraam
De parcoursen vinden plaats op de diverse scholen van Quadraam
of online via Teams. In bijna alle gevallen kun je ervan uitgaan dat
1 blok van 8 weken op dezelfde locatie plaatsvindt. Bij de
avonturen bezoek je diverse verrassende locaties.

Dus niet bij mij op school?
Soms natuurlijk wel, maar lang niet altijd.
Wij bepalen de locatie aan de hand van de
aanmeldingen. Wij streven ernaar dat zo min
mogelijk leerlingen lang moeten reizen. Dat scheelt
tijd en kosten.

Hoe kom ik waar ik wezen moet?
Moet je toch nog reizen? Dan pak je je ﬁets,
scooter of skateboard. Moet je verder reizen dan
7 km? Dan regelt de Q-highschool dat een taxi jou
ophaalt bij school en weer terugbrengt naar
school! Superluxe toch?!

Luxe
Omdat een taxi luxe is, kost het geld! En wij willen
ons geld zinvol besteden. Dus laat op tijd weten
wanneer je geen gebruik wilt maken van de taxi.
Dit is jouw verantwoordelijkheid! Het mag namelijk
niet zo zijn dat een taxi helemaal voor niets op jou
staat te wachten...

TAXI
Geen taxi nodig?
Meld je altijd af, zodra je weet dat je geen taxi nodig hebt.
Hoe eerder wij het weten, hoe beter.

Ÿ

Afmelden kan uiterlijk op de dag van de
bijeenkomst vóór 12.00 uur 's ochtends.
Stuur een WhatsApp-bericht naar:
06 227 160 56.

Heilig
De taxi is ook niet heilig en is dus ook wel eens
te laat. Zorg ervoor dat je samen met de andere
leerlingen op de taxistandplaats wacht op de
aangegeven tijd. Duurt het wachten langer dan
10 minuten? Dan belt één van jullie naar het
Q-highschoolteam: 06 227 160 56. Wij leggen
dan contact met de taxicentrale. Bij geen gehoor:
de receptie van jouw school kan ook de
taxicentrale bellen. En het werkt nog sneller als je
zelf de taxicentrale belt: 026 320 3400.

ONLINE PROFIEL
Toen jij jezelf online aanmeldde voor een parcours of avontuur,
heb je enkele persoonlijke gegevens ingevoerd. Dit is nu jouw
proﬁel! Je kunt snel naar jouw proﬁel gaan door rechts bovenin
de site op 'mijn proﬁel' te klikken.

Wat kan ik met mijn proﬁel?
Ÿ Je aan- en afmelden voor een module
of avontuur
Ÿ Bekijken op welk moment er bijeenkomsten
gepland staan
Ÿ Checken of je aanwezig moet zijn bij
een bijeenkomst
Ÿ Je afmelden voor één speciﬁeke bijeenkomst
Ÿ Je gevolgde modules en behaalde cijfers
bekijken
Ÿ Je eigen certiﬁcaten printen

Wat doen wij met je proﬁel?
Ÿ Bekijken wie er meedoet aan een parcours
of avontuur
Ÿ De locatie van de module en de taxiritten
plannen (want jij hebt jouw school ingevuld)
Ÿ Jou uitnodigen voor de bijeenkomst(en),
tenslotte heb je jouw e-mailadres aan
ons doorgegeven
Ÿ Jou appen als een bijeenkomst onverwacht niet
doorgaat of als we iets aan je willen vragen
(want jij hebt jouw 06 ingevuld)

Ÿ

Jou automatisch toevoegen aan Ofﬁce Teams. Samen met
andere leerlingen van het parcours of avontuur vorm je
hierin een onlinegroep

Ÿ

Wij delen jouw persoonlijke gegevens met niemand!

TEAMS
Bij de Q-highschool kom je samen met leerlingen van
verschillende Quadraam-scholen. Daarom hebben wij
speciaal voor jullie een online omgeving, waarop jullie
allemaal makkelijk kunnen inloggen!

Ofﬁce Teams
Op deze plek delen jullie alle informatie,
documentatie, stof, opdrachten en ﬁlmpjes. In
teams kun je ook met je docent en medeleerlingen
chatten, samenwerken en elkaar voorzien van
feedback. Via Teams kun je heel gemakkelijk tijden plaatsonafhankelijk leren!
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Als je deelneemt aan een avontuur of parcours,
word je automatisch toegevoegd aan de groep
waarmee je bijeenkomsten hebt.
Je ontvangt een mail vanuit Microsoft Teams,
met een uitnodiging om je voor deelname aan
de groep aan te melden.
Door op de link in de mail te klikken, word je lid
van het team.
Om in te loggen op Teams, is je gebruikersnaam:
je leerlingnummer@ll.schoolnaam.nl.
Je kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken als
op school.
Je kunt ervoor kiezen om in de onlineversie te
werken of om Teams te downloaden.
Teams kun je ook downloaden op je mobiele
telefoon of tablet.

BOEKEN EN DEVICES
Soms heb je boeken nodig voor een parcours. Deze boeken
kun je van ons lenen of je kunt de boeken kopen. Als je een
boek van ons leent, vul je hiervoor een leenovereenkomst in.

Hoe werkt het lenen?
Ÿ Je ontvangt een leenovereenkomst
Ÿ Vul de leenovereenkomst in
Ÿ Nog geen 16? Laat de overeenkomst
ondertekenen door je ouders
Ÿ Stuur de overeenkomst terug naar
q-highschool@quaadraam.nl
Ÿ Je ontvangt na ondertekening het boek via
de Q-highcoördinator van jouw school
Ÿ Module of parcours afgerond? Lever het boek
onbeschadigd bij ons in!
Ÿ Is het boek toch beschadigd? Dan ben je
verplicht het boek te kopen
Ÿ Ga dus netjes met je boeken om!

Bring your own Device
Voor sommige vakken heb je speciale leermiddelen of devices
nodig. Als dat het geval is, staat dat vermeld bij de omschrijving
op de website. Kies je bijvoorbeeld voor informatica? Dan heb je
een eigen laptop nodig die voldoet aan bepaalde systeemeisen.
Dat is nodig omdat je bij informatica software moet kunnen
downloaden die niet op een schoollaptop mag worden gezet.
Wil je slechts één of twee modules volgen? Probeer dan een
laptop van iemand te lenen. Lukt dit helemaal niet, neem dan
contact op met het Q-higschoolteam. Dan kijken we wat we
voor jou kunnen doen.

CONTACT PAGINA
W www.q-highschool.nl
M 06-22716056

Het gezicht hierachter
Ÿ

Wil je weten wie je app beantwoordt of wie je aan
de telefoon krijgt?

Ÿ

Kijk op de site voor alle teamleden van
de Q-highschool.

Ÿ

Op deze site kun je ook bekijken wie de docenten,
wegwijzers en Q-highcoördinatoren zijn

www.q-highschool.nl

Leer met
body & brains
Q-highschool
Volg ons >

BEEKDAL LYCEUM
CANDEA COLLEGE
LIEMERS COLLEGE
LORENTZ LYCEUM
LYCEUM ELST
MAARTEN VAN ROSSEM
MONTESSORI COLLEGE ARNHEM

OLYMPUS COLLEGE
PRODUS
RIVERS INTERNATIONAL SCHOOL
STEDELIJK GYMNASIUM ARNHEM
SYMBION
‘T VENSTER
HET WESTERAAM

Contact
026 - 320 8881
06 - 227 160 56
q-highschool@quadraam.nl
www.q-highschool.nl

