Libertad Breda
Democratische School

EEN SCHOOL ZONDER HUISWERK
- Deel zelf je schooluren in
- Leer op je eigen tempo
- Je krijgt 1 op 1 les of in kleine groepjes
Libertad is een particuliere school
voor voortgezet onderwijs, waar
je als leerling de vrijheid hebt
om op een natuurlijke manier,
vanuit je eigen motivatie te leren.
Hierdoor heb je als leerling de
vrijheid om je eigen leerplan
vorm te geven

Wat Libertad belangrijk vindt is:
- Een uitdagende leeromgeving
- Vrijheid
- Gelijkwaardigheid
- Respect en vertrouwen
- Gehoord en gezien worden
- Verantwoordelijkheid

Libertad Breda
Democratische School

OP ZOEK NAAR PASSEND ONDERWIJS VOOR UW KIND?
Libertad Democratische School is in 2015 erkend als school door de Inspectie
van het Onderwijs. Daarmee is Breda een unieke kleinschalige school voor het
voortgezet onderwijs rijker.
Leren in vrijheid, in je eigen tempo
en op je eigen manier zijn
typische kenmerken waarmee
deze school zich onderscheidt van
regulier voortgezet onderwijs.
De talenten en interesses van
elke unieke leerling vormen
het vertrekpunt voor een
individuele schoolloopbaan. In
een democratische school kiest de
leerling, ondersteund door een coach en een groot team van vrijwilligers, zelf de
persoonlijke leerweg en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor het eigen
leerproces.
De missie van Libertad is om jongeren een uitdagende leeromgeving te
bieden waarin zij hun eigen behoeften en motivatie mogen ontdekken, om
van daar uit te leren. Libertad wil de mogelijkheid bieden om te ontmoeten,
te experimenteren en zelfstandig na te denken om daardoor persoonlijk en
intellectueel te groeien. De leerling draagt een stuk medeverantwoordelijkheid
voor de school, want begeleiders en leerlingen hebben een even grote stem als
het gaat om het nemen van beslissingen.
Libertad is een financieel laagdrempelige particuliere school.
Regelmatig is er een infokring voor ouders en leerlingen. Voor informatie en
aanmelden: www.libertad-breda.nl. of bel 06-28309035

