Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in de bovenbouw op sector havo/vwo
Betreft: vervolg (4) start schooljaar havo/vwo bovenbouw
Datum: 27 september 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Op maandag 1 oktober gaat het nieuwe rooster in voor de sector havo/vwo, zoals we in onze vorige
brief hebben aangegeven. Het complete rooster is vanaf vrijdag 28 september om 14.00 uur zichtbaar
in Magister.
Vaklessen
De vaklessen vormen de basis van het rooster. Het gaat dan om de lessen die de leerlingen volgens
hun profiel moeten volgen. De opbouw is gebaseerd op de lessentabel van vorig jaar.
Totaal aantal lesuren: 30
Een leerling volgt in totaal 30 lesuren per week. Dit zijn vaklessen die de leerling aanvult met leerpleinuren.
Leerplein-uur (LPU)
•

•
•

•

•

Leerplein-uren zijn met de term LPU opgenomen in het rooster. Dit zijn uren waarin een
leerling zelfstandig aan een vak kan werken onder toezicht en begeleiding van een docent op
het leerplein.
De leerling krijgt een LPU-schema. In dit schema staat op welk lesuur, welke docent op welk
leerplein aanwezig is. Dit schema krijgt de leerling op maandagochtend tijdens de basisgroep.
De leerling kiest zelf naar welke LPU’s hij toegaat.
Voorbeeld: een leerling heeft 23 uur aan vaklessen. De leerling kiest dan 7 LPU’s, zodat hij
aan de 30 lesuren voldoet. Die uren werkt hij op het leerplein.
Deze leerling heeft echter in totaal 10 LPU’s in het rooster staan. Hij mag er dan voor kiezen
om die andere 3 (vrije) uren in de Envé, mediatheek van de onderbouw, computerlokaal 107,
openbare bibliotheek of elders door te brengen.
De leerling houdt de keuze voor de LPU’s bij op het schema (na de herfstvakantie
digitaliseren we dit). Die keuze bespreekt hij samen met de leerlingcoach en kan hij of zij ook
met de ouders overleggen.
In de eerste maanden houden we een presentielijst bij op de leerpleinen. Dit doen we om de
overgang naar het zelfstandig kiezen en werken te ondersteunen.

Basisgroep en individuele coaching
In het rooster staan, net als aan het begin van het schooljaar, momenten voor de basisgroepen en
individuele coaching gepland. De basisgroepen hebben we zoveel mogelijk kunnen behouden. Voor
havo 5 en vwo 6 zetten we de basisgroep 2 keer per week in voor het profielwerkstuk. Dat is terug te
zien in het rooster als PWS. Voor havo is een enkele keer Cambridge of een debatles op het moment
van een basisgroep gepland.
Voor meer achtergrondinformatie over de opbouw van het nieuwe rooster verwijzen we u graag naar
de brief van 14 september.
Aandachtspunt
Het ‘indikken’ van het rooster heeft wel als gevolg dat we ruimtegebrek ervaren, omdat we nu meer
vakken op hetzelfde tijdstip geven. Hierdoor moeten we enkele vaklessen in de eerste weken nog op
een open leerplein geven. Dit is voor de rust en de concentratie voor leerlingen niet ideaal. Daarom

gaan we een grote geluiddempende wand plaatsen om een deel van het leerplein af te schermen om
hier goed les te kunnen geven.
Rooster en maatwerk
Het nieuwe rooster lost een groot deel van de eerdere knelpunten op. Leerlingen hebben niet vaker
dan 2 keer per week tot 16.45 uur les, het aantal tussenuren van de meeste leerlingen is gedaald er
zijn geen botsingen meer tussen vaklessen. Een uitzondering hierop vormen, zoals eerder vermeld,
de roosters van leerlingen die extra vakken of een speciaal programma volgen.
Bij het nieuwe rooster blijft het daarnaast mogelijk dat het domein-team waar de leerling les heeft, het
rooster verfijnt. Een voorbeeld hiervan is dat een vakles in bepaalde weken in een ander lokaal
plaatsvindt, omdat die ruimte beter aansluit bij de leeractiviteit. Dit geeft de coach dan, net zoals nu,
door aan de leerlingen in de basisgroep.
Aanstaande maandag gebruiken we de eerste basisgroep om het nieuwe rooster en de werking van
het leerplein-uur te bespreken. Mochten er daarna nog vragen zijn over het persoonlijke rooster, dan
kan de leerling die met de coach bespreken. Ook blijft maatwerk in het persoonlijke rooster mogelijk in
overleg met de coach.
We vertrouwen er op dat we met het nieuwe rooster een goede start kunnen maken in oktober.
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