Informatie flexrooster januari 2019
Het Segbroek College heeft het voornemen vanaf volgend jaar te werken met een rooster waarin
de lessen een lengte hebben van 80 minuten. Daarnaast zijn huiswerkuren, vak studiewerktijd en
stiltestudiewerktijd opgenomen. Leerlingen kiezen in het rooster vijf van deze uren.

Lesblokken van 80 minuten
Alle klassikale lessen zijn lesblokken van 80 minuten. Dit betekent:






Veel verschillende werkvormen in de les
Ruimte voor differentiatie
De diepte in op de stof tijdens de les
Weinig leswisselingen, dus rust in de school
Focus; de leerlingen hebben meestal maar 3 en soms 4 lessen per dag

Flexuren van 40 minuten
Naast de lesblokken zijn er flexuren van 40 minuten. Deze uren worden begeleid door docenten.
Er zijn drie soorten flexuren:




Vak flexuren: leerlingen kunnen vragen stellen over een schoolvak
Stilte flexuren: leerlingen werken in stilte aan hun schoolwerk
Huiswerkuren: leerlingen uit de onderbouw maken hun huiswerk onder begeleiding

Inschrijven
Per week moeten leerlingen minimaal vijf flexuren volgen. Zij schrijven zich hiervoor via Magister
(het leerlingvolgsysteem) in.
Leerlingen mogen zelf kiezen of ze de flexuren aan het begin of aan het eind van de dag volgen en
hoe ze deze invullen.
Voordelen van de flexuren
 Iedereen in de onderbouw krijgt huiswerkbegeleiding van onze docenten
 Er zijn mogelijkheden voor leerlingen om gericht vragen te stellen
 Leerlingen kunnen extra uitleg krijgen
 Leerlingen kunnen zelf keuzes maken in hun rooster
 Leerlingen kunnen TalentProgramma’s volgen in de flexuren
Vragen rondom het rooster
Wat is het verschil met een Daltonsysteem?
Het flexrooster en een Datonsysteem lijken op elkaar, maar er zijn verschillen.
Bij Daltononderwijs ligt de nadruk op keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en
zelfstandigheid. Leerlingen krijgen behalve lessen ook taken die ze zelf moeten plannen en
uitvoeren in Daltonuren.
Bij het flexrooster gaat het om maatwerk en begeleiding. Leerlingen kunnen kiezen waar ze hulp
bij nodig hebben en docenten kunnen aansluiten bij de hulpvraag van leerlingen. De flexuren
worden dan ook gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van
huiswerk. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken, maar de structuur is groot. De basis blijft een kern
van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijft het Segbroek College een
persoonlijke school, waar structuur voorop staat.
Wat gebeurt er als een les van 80 minuten vervalt?
Ook in het flexrooster kunnen lessen worden opgevangen. Dat betekent dat bij afwezigheid van
een docent, de les kan worden overgenomen. Een andere mogelijkheid is dat dit uur benut wordt
als een flexuur. Leerlingen kunnen dan in een lokaal zelf schoolwerk maken en door de
begeleidende docent hun uur laten aftekenen. Leerlingen kunnen op die manier altijd aan het
werk tijdens schooltijd.
Hoe kunnen leerlingen 80 minuten stilzitten?
De leerlingen hoeven niet 80 minuten stil te luisteren naar een docent. De docenten zullen de
lesstof aanbieden met verschillende werkvormen, met afwisseling tussen instructie en verwerken.
Na elke les van 80 minuten is er pauze, zodat leerlingen zich daarna weer kunnen focussen op hun
volgende les.
Meer informatie?
In het kleine atrium kunt u vragen stellen en uitleg krijgen over het flexrooster.

