
INFORMATIE
VOOR LEERLINGEN

MAATWERK EN KEUZEVRIJHEID

meer flexibiliteit in het rooster 

@verbaasjezelf



Doel aanpassing van het rooster 
= 

meer ruimte bieden voor: 

De leerling (en de docent) voelt/ziet/heeft meer keuzevrijheid (indien 
nodig in gebondenheid) in het (begeleiden van) het leer- en werkproces.
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Hoe kunnen we meer maatwerk en keuzevrijheid organiseren 
voor álle leerlingen?

Oplossing:
We kiezen voor een flexibel 60-minutenrooster.

In overleg met de leerlingraad hebben we afgesproken dat we alle leerlingen hierover 
informeren

Anne-Marie van de Wiel (schoolleider leerjaar 3 tot en met leerjaar 6 hv)
Jacob Westra (schoolleider leerjaar 1 en leerjaar 2 thv)
Stephan Haukes (schoolleider Mmvmbo leerjaar 1 tot en met leerjaar 4)

@verbaasjezelf

Na 1,5 jaar onderzoek samen met leerlingen, docenten en schoolleiding, 
na advies door de kernteams, heeft de schoolleiding een besluit genomen voor een flexibel 
60-minutenrooster. 
Dit rooster gaat in per schooljaar 2020-2021.



Wat betekent een 
60-minutenrooster voor mij?

MAATWERK
KEUZEVRIJHEID

RITME & REGELMAAT

@verbaasjezelf



Maatwerk

COACHTIJD / MENTORTIJD
- Mentortijd / coachtijd van 40 naar 60 minuten
- In de flexibele zones zijn meer momenten in de week dat je de mogelijkheid hebt om je mentor/ coach 

te spreken die je onder andere begeleidt met je keuze voor maatwerk in het rooster, persoonlijke vragen, etc.
- Je bent meer eigenaar van je eigen leerproces en krijgt daar meer invloed op. De mate van zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijkheid is per leerling verschillend. Er kan veel, maar het kan strakker indien nodig. Dit bespreek je met je 
coach.

LEREN OP MAAT
Een aantal voorbeelden:
- Koken of techniek in een vaklokaal op het vmbo volgen,
- Naast de 2 lessen wiskunde in de onderbouw kies je zelf 2 extra contactmomenten wiskunde in de flexibele zones,
- Je spreekt extra bijles Nederlands of biologie met een docent af in de flexibele band na school,
- Een examen op hoger niveau van een havo4-leerling op vwo, 
- Een vwo 5-leerling doet vervroegd examen v6, 
- Vwo en havo+-leerlingen volgen collegereeksen aan de universiteit, 
- H+-leerlingen werken mee aan evenementen of extra stages, 
- In de flexibele ruimte individueel een toets bespreken.
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Keuzevrijheid

De keuzetijd is 60 minuten in plaats van 40 minuten.

Behalve vaklessen is er voor alle leerlingen tijd in het rooster om een keuze te maken voor 
bijvoorbeeld: het maken van huiswerk, verdiepende vragen te stellen en specials te volgen.

Er zijn meer keuzemomenten ten opzichte van het huidige rooster. Je krijgt meer 
mogelijkheden om te werken aan zaken die voor jou belangrijk zijn, zoals verdieping, 
versnellen, tutoring, onderzoek, plannen of meer gericht op persoonlijke interesses.

Roosters van gebouw Beuk, Berk, Linde en de Vlier lopen gelijk:
Er is voor iedereen mogelijkheid om gebruik te maken van lokalen in alle gebouwen, 
bijvoorbeeld lessen in keuken of het technieklokaal van de Berk, tutoring (bijlessen voor en 
door leerlingen) en keuzecursussen.
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Ritme en regelmaat

Het flexibel 60-minutenrooster:

Klas 1 en 2:

Elke dag eindigt om 14.35 u. voor leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2. Daarna begint er 
onderwijstijd met extra maatwerkaanbod.

Klas 3:

Elke dag is er extra contacttijd met een maatwerkaanbod. Het aantal 6e uren blijven er 
maximaal 2 in de week.

Klas 4 t/m 6:

Voor leerlingen in de bovenbouw is het 6e uur een flexibel keuzemoment. In de meeste 
periodes heb je dan 2x per week een 6e uur. Samen met je mentor/coach vul je het 
moment van de dag in.

. 
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Ritme en regelmaat
Het flexibel 60-minutenrooster:

Voor iedereen:

⁻ Elke dag start om 8.30 uur

⁻ Na elke les is er een pauze of wisselmoment.

⁻ 6e uur kun je onder begeleiding van docent of mentor/coach werken aan schoolzaken 
(bijvoorbeeld een gesprek met de mentor/coach, extra uitleg voor een bepaald vak, extra werktijd 
voor het afmaken van je huiswerk). Je bent dan uiterlijk tot 15.40 uur op school.

⁻ We hebben een continurooster, hierdoor vallen er geen (keuze)lessen uit in verkort 
lesroosterweken. Er is meer ruimte én tijd voor specials als schoolkrant, yoga, mindfullness, 
haken/breien en lees- en schrijfvaardigheid.

⁻ We voldoen ruim aan de verplichte onderwijstijd.
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Wat blijft hetzelfde
- We blijven een leuke school,
- Met heel leuke leerlingen,
- En natuurlijk leuke docenten

- Er is veel aandacht voor de individuele leerling,
- Samen leren (ook met docenten) staat centraal,
- Iedereen is gelijk, niemand is hetzelfde. 

- De zes montessorikarakteristieken zijn niet veranderd, alleen nog 
meer op de tijdgeest afgestemd.

- Nog steeds is er veel dagelijkse regelmaat met aaneensluitend rooster, geen tussenuren, 
gelijke start van de dag, standaardprogramma-aanbod eindigt op dezelfde tijd, leerlingen 
hebben nog steeds slechts vier vakken op een dag.
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Het rooster
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K27 2020-2021*

1. 8.30 - 9.30

(pauze 15 min.)

2. 9.45 - 10.45

(wisseltijd 5 
min.)

3. 10.50 - 11.50

(pauze 30 min.)

4. 12:20-13:20

(pauze 15 min.)

5. 13:35-14:35

(wisseltijd 5 
min.)

6. 14:40-15:40

*over 
pauze/wisseltijd 
in de ochtend 
volgt 
besluitvorming @verbaasjezelf


