Informatie flexrooster april 2019
In het vorige infobulletin hebben we u geïnformeerd over het voornemen volgend jaar met een
ander rooster te gaan werken. In dit bulletin geven we u een overzicht van de huidige stand van
zaken.
Even ter herinnering: volgend schooljaar gaan we 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.

Schoolbezoeken
De afgelopen periode hebben leden van de schoolleiding, de roostermakers en een aantal
docenten een drietal scholen bezocht die werken met het flexrooster, te weten:
- Willem de Zwijger in Papendrecht
- Oranje Nassau College in Zoetermeer
- Laurens Lyceum in Rotterdam
Daarnaast heeft de schoolleiding nauwe contacten met het Veurs Lyceum in Leidschendam.
Tijdens de schoolbezoeken hebben we van gedachten gewisseld over organisatorische en
onderwijskundige zaken, waarbij rekening moet worden gehouden bij de invoering van het
flexrooster. Bemoedigend was het om te zien dat we in het invoeringstraject een groot aantal van
de genoemde aandachtspunten al verwerkt hadden. Voorbeelden daarvan zijn de verdeling van de
flexuren (onderbouw, bovenbouw, of schoolbreed), inschrijven voor flexuren (magister, of open
inloop), inroosteren vakflexuren (meer in de ochtend, of meer in de middag). Ook is er een goed
contact ontstaan tussen de roostermakers van Willem de Zwijger en het Segbroek College.

Roosterproces
Behalve het contact dat is ontstaan tussen de roostermakers van het Willem de Zwijger en het
Segbroek College, worden we ook ondersteund door een medewerker van Zermelo (het
roosterprogramma). De randvoorwaarden voor het rooster zijn doorgenomen en de
lessentabellen van de afdelingen en beschikbaarheid van docenten zijn ingevoerd. Na de
meivakantie zal een eerste versie van een proefrooster worden gemaakt, waarna we kunnen
kijken op welke punten in het rooster nog moet worden bijgestuurd.
Lesuren, jaarindeling en toetsweken/activiteitenweken
Het aantal lesuren dat momenteel voor een vak in een jaarlaag wordt gegeven is ‘vertaald’ naar
het flexrooster. Dat wil zeggen dat een vak dat nu 2 uur van 50 minuten per week heeft, volgend
jaar 1 blok van 80 minuten wordt gegeven en dat een vak dat nu 4 uur van 50 minuten per week
heeft, volgend jaar 2 blokken van 80 minuten wordt gegeven.
Voor de vakken die nu 3 lesuren van 50 minuten per week hebben, geldt dat er volgend jaar wordt
geperiodiseerd. We verdelen daartoe het jaar in vier roosterperioden. Twee van deze vier
roosterperioden wordt het vak dan ingeroosterd voor twee blokken van 80 minuten en twee
roosterperioden wordt het vak dan ingeroosterd voor één blok van 80 minuten.
Voor de vakken die nu 1 lesuur van 50 minuten per week hebben geldt dat er volgend jaar dan
twee roosterperioden één blok van 80 minuten wordt ingeroosterd en twee roosterperioden geen
lesblok wordt ingeroosterd.
Verder wordt iedere roosterperiode komend jaar afgesloten met een toetsweek. Door toetsen te
geven in de toetsweken en buiten de toetsweken toetsing te beperken, streven we ernaar de
toetsdruk voor het komend jaar te verlagen.
Na iedere toetsweek volgt een activiteitenweek, waarin reguliere lessen en activiteiten worden
gepland. Door activiteiten te concentreren in deze weken wordt geplande lesuitval in de overige
lesweken voorkomen.
Voorbereiding docenten
Om de docenten voldoende gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op het komend jaar zijn
extra vakgroepbijeenkomsten ingepland (in plaats van afdelingsteambijeenkomsten). Ook wordt
voor (een deel van) de docenten scholing aangeboden.
Voorbereiding leerlingen
Alle leerlingen hebben van hun mentor informatie gekregen over het flexrooster. Binnen de
afdelingsteams wordt afgestemd hoe de eerste weken van het nieuwe schooljaar er voor de
leerlingen uit gaan zien en hoe de leerlingen in deze weken worden geholpen de weg in het
nieuwe rooster te vinden.

