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Lesrooster
Hoeveel lessen volg je?
Elke dag heb je drie lessen van 80 minuten. In de lessen is er meer ruimte voor verschillende
werkvormen en meer individuele begeleiding. Doordat er maar drie lessen zijn, wordt het
ook rustiger in de school en hoef je maar voor drie vakken boeken mee te nemen. Verder
zijn er elke dag drie flexuren van 40 minuten; één vóór de lessen, twee erna.
Welke soorten flexuren zijn er?
Er zijn verschillende flexuren die allemaal onder begeleiding staan van docenten. Je kunt
kiezen voor een studie-, werk- of een vakflex. In een flexuur zitten meerdere leerlingen uit
verschillende klassen en verschillende niveaus. In de eerste en tweede klas moet je naast
de flexuren ook naar de huiswerklas.
Hoeveel flexuren moet je volgen?
Je moet minimaal vijf flexuren per week volgen. Je mag zelf kiezen wanneer je deze flexuren
wilt volgen. In klas 1 en 2 volg je daarnaast nog regelmatig huiswerkklas. Dit uur staat in je
rooster aangegeven.
Hoeveel lessen van 80 minuten volg je in een week?
Als je in klas 1 of 2 zit, krijg je minimaal 15 lesblokken per week. In klas 3 of hoger kunnen
dit soms meer zijn. Dit heeft dan te maken hebben met de vakken die je gekozen hebt.
Hoe vaak is er een vierde blok?
Dit hangt van het lesrooster af en hangt in de bovenbouw samen met de keuze die je maakt
voor een bepaald profiel. Het kan betekenen dat je 16 of maximaal 17 blokken in een
bepaalde periode hebt. We proberen dit tot een minimum te beperken, maar het kan
betekenen dat je om 15.30 uur vrij bent.
Kan ik in de ochtend ook een flexuur volgen als ik daarna LO heb?
Voor LO moet je naar de gymzaal. Tussen het eerste flexuur en je eerste lesblok is er 5
minuten wisseltijd. Dit is onvoldoende om op tijd in de gymzaal te komen. Je kunt dus op
de dag dat je het eerste lesblok LO hebt, geen flexuur volgen op het eerste uur.
Beginnen alle leerlingen uit klas 1 altijd om 08.25 uur?
Nee. Je hebt als leerling de vrijheid om hiervoor te kiezen door een flexuur te plannen, maar
het hoeft niet.
Volg je ook praktijkvakken in het flexrooster?
Ook in het flexrooster heb je praktijkvakken als verzorging, muziek, tekenen en lichamelijke
opvoeding. We proberen deze vakken over de week te verdelen. Als je in de basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg zit, volg je meer praktijkvakken. In deze vakken ga je theorie
direct in de praktijk brengen.
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Wat als ik te laat ben voor het eerste flexuur?
Als je te laat bent voor het eerste flexuur, moet je een te-laat-briefje halen bij de conciërge.
Heb je een ongeldige reden, dan mag je niet meer naar het flexuur en zul je je moeten
inschrijven voor ander flexuur later in de week. Het is belangrijk om op tijd te zijn.
Heb je soms een verkort lesrooster?
Op studiemiddagen of rapportvergaderingen kan er gewerkt worden met een verkort
lesrooster. De lessen worden dan ingekort tot 60 minuten, maar de flexuren duren wel 40
minuten. Soms vervallen de laatste flexuren tijdens een studie- of vergadermiddag.
Krijg je in een toetsweek een ander rooster?
Na iedere periode is er een afrondingsweek en/of toetsweek. In deze weken worden
toetsen gepland en is er ruimte voor het afronden van opdrachten. Er wordt in de
toetsweek wel een studieflex en vakflex ingeroosterd. Je hebt de vrijheid om wel of niet
aanwezig te zijn bij dit flexuur. In dit flexuur kun je nog vragen stellen aan de docent. Na
een toetsblok volgt een pauze. Na deze pauze is er een tweede toets. Een toetsdag eindigt
voor de meeste klassen om 12.15 uur.
Is het aantal uren per vak gewijzigd t.o.v. de eerdere lessentabel?
Ja, de lessentabel is aangepast. In een traditioneel rooster volg je tussen de 30 – 33 lessen
van 50 minuten. Binnen het flexmodel volg je 15 lesblokken van 80 minuten

Flexuren
Is er een verschil in flexuren?
Ja, er zijn verschillende soorten flexuren. Je kunt kiezen voor een studieflex, werkflex of een
vakflex. Daarnaast bieden we in het schooljaar ook een aantal talenturen aan. Ook hiervoor
kun je je inschrijven.
Wat is een studieflex?
Tijdens een studieflex maak je onder toezicht van een docent huiswerk of leer je voor een
toets. Het studieflex is in het stiltelokaal, dus je kunt je goed concentreren. De tafels staan
uit elkaar (zoals bij een toets), zodat leerlingen elkaar niet storen. Dit flexuur wordt in de
ochtend aangeboden en in de middag. In dit flexuur kunnen de leerlingen ook een gemiste
toets inhalen.
Wat wordt bedoeld met een werkflex?
Tijdens een werkflexuur werk je alleen of met anderen aan huiswerk, projecten of
groepsopdrachten. Ook hier is begeleiding van een docent, maar elkaar dingen uitleggen
werkt ook heel goed.
Wat is een vakflex?
In dit uur krijg je van een vakdocent hulp of extra uitleg voor het vak van die docent. Soms
kan de docent je ook uitnodigen voor een vakflex als je extra uitleg nodig hebt.
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Wat is een talentuur?
Een talentuur mag je meetellen als flex. Als leerling heb je de mogelijkheid je hiervoor in
te schrijven. De meeste talenturen vinden plaats in de middag en duren langer dan 40
minuten. Je kunt daarbij denken aan koken, schaken, dansen, zingen, muziek maken,
schilderen en sporten.
Wat is huiswerkklas?
In de eerste t/m derde klas moet je naast de flexuren ook naar de huiswerkklas. We korten
dit wel af als HWK-uur. Aansluitend aan drie lesblokken zit je met je klasgenoten te werken
aan je huiswerk, leer je plannen en organiseren. Ook kan de mentor dit uur verzorgen en
werk je aan andere opdrachten. Het HWK-uur is verplicht voor je hele klas.
Is er voor klas 4 of hoger ook huiswerkklas?
Nee, we verwachten dat je als leerling vanaf klas 4 al redelijk in staat bent je huiswerk in te
plannen. Daarnaast is het door verschillende profielkeuzen lastig om dit te rooster. Wel kan
de mentor besluiten een mentoruur voor de klas in te plannen als hij of zij iets met de klas
wil bespreken. Dit uur is dan verplicht voor iedereen en telt niet mee als flexuur.
Kun je tijdens een vakflex aan één vak werken of ook aan andere vakken?
Naar een vakflex ga je als je echt vragen hebt over dat vak, daarom is het logisch om aan
dat vak te werken. Mocht je maar een hele korte vraag hebben, dan kun je uiteraard ook
iets voor een ander vak doen. Het is nog beter om na uitleg van je docent oefeningen te
maken. Op deze manier check je direct of je het goed begrepen hebt.
Is er een maximum aan inschrijven voor een vakflex?
De inschrijving voor de flexuren kan vanaf maandag 12.00 uur voor de flexuren in de week
daaropvolgend. Je kunt je dan inschrijven voor vijf flexuren in de week daarna. In een
studieflex is er ruimte voor 64 leerlingen, in een vakflex is er ruimte voor 20 leerlingen en
in de werkflex is er ruimte voor 25 leerlingen. Voor de talenturen zijn de aantallen afwijkend.
Op deze manier kan de vakdocent ook voldoende aandacht geven als je vragen hebt over
bepaalde leerstof.
Hoe schrijf ik me in voor de flexuren?
Je kunt je inschrijven voor de flexuren via magister of via de magister-app. Door op een
flexuur te klikken zie je welk aanbod er is. Door te dubbelklikken schrijf je jezelf in. De
inschrijving voor een flexuur kan 5 minuten voor begin van het flexuur nog gewijzigd
worden. Als leerling zit je tijdens het flexuur in het lokaal wat op je rooster staat en
waarvoor je je hebt ingeschreven
Kun je meer dan vijf flexuren volgen?
Je kunt ervoor kiezen meer flexuren te volgen, omdat het bijvoorbeeld net niet lukt om al
je werk op school af te krijgen. Daarnaast kan je mentor of je docent je verplichten een
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extra flexuur te volgen als je een aantal lessen gemist hebt of wanneer je een vak lastig
vindt.
Wat gebeurt er als je zonder reden te weinig flexuren hebt gevolgd?
Na iedere week wordt er een uitdraai gemaakt van de gevolgde flexuren per leerling en per
klas. Op deze manier kunnen we snel zien welke leerlingen te weinig flexuren hebben
gevolgd. Heb je geen geldige reden, dan wordt dit gezien als spijbelen en moet je het
gemiste flexuur dubbel inhalen. Deze worden in overleg met de conciërge voor jou
ingepland.
Wat gebeurt er als ik me vergeet uit te schrijven voor een flexuur?
Als je je vergeet uit te schrijven voor een flexuur, dan ben je onwettig afwezig. Deze
afwezigheid valt gewoon onder het verzuimbeleid van het Gomarus College. DIt is te vinden
op de internetsite van de school. Uiteraard moet je later in de week alsnog een flexuur
volgen om op het minimum van 5 flexuren te komen.
Moet je ook vijf flexuren volgen als je een deel van de week ziek bent?
Als je in een week een paar dagen ziek bent, hoef je voor de dagen dat je ziek bent geweest
geen flexuren te volgen. Als je bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag ziek bent geweest,
moet je dit week minimaal drie flexuren (één voor iedere dag dat je wel op school was:
maandag, donderdag en vrijdag) volgen.
Moet je ook 5 flexuren volgen als je naar de dokter/tandarts/orthodontist bent geweest?
Ja, er zijn genoeg flexuren per week, dus is er volop keuze om 5 uren te vinden op een ander
tijdstip. Het voordeel van zelf mogen plannen van je uren is dat je geen school meer hoeft
te missen als je naar de dokter of tandarts gaat.
Kan je ook flexuren sparen/meenemen naar volgende week?
Nee, je kunt geen flexuren meenemen naar een volgende week. Je moet er iedere week
minimaal vijf volgen. Als je in een week bijvoorbeeld 7 flexuren volgt, moet je ook de
volgende week toch weer gewoon minimaal 5 volgen.
Hoe zit het met de feestdagen en activiteitendagen?
Voor feest- en activiteitendagen geldt hetzelfde als voor ziekte: je volgt hetzelfde aantal
flexuren als het aantal dagen dat je in een week les hebt. Dus als er bijvoorbeeld een sportof actiedag is, volg je die week 4 flexuren. Ook de week waarin je vrij bent op bijvoorbeeld
Tweede Pinksterdag, volg je 4 flexuren.
Wat gebeurt er als je tijdens een flexuur niet (goed) genoeg hebt gewerkt?
Het is de bedoeling dat je in een flexuur de hele tijd (40 minuten) serieus werkt. Als de
docent vindt dat je niet genoeg hebt gewerkt, kan dit betekenen dat je een extra flexuur
moet volgen. In principe kun je dus ook tijdens een flexuur eruit gestuurd worden. Daarmee
telt je flexuur niet mee voor je minimum van 5 flexuren per week. Als dit gebeurt moet je
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je melden bij de conciërge. Hij plant samen met jou een ander flexuur in, die je later niet
zelf meer kunt wijzigen.
Krijg je 1-op-1-begeleiding tijdens een vakflex?
Nee, in een vakflex zitten meerdere leerlingen. Er kan extra instructie aan een groepje
leerlingen worden gegeven met dezelfde vraag, waarna je vervolgens zelf verder aan de
slag kunt. Het karakter van de vakflex hangt ook sterk af van het vak. Het is geen bijles, maar
meer een verlengde van de vakles. Je kan de stof extra oefenen in dat vakflex.
Mag je weg bij een vakflex als je het snapt?
Je moet voldoende lesuren volgen i.v.m. de onderwijstijd. Daarnaast is een vakflex bedoeld
voor leerlingen die echt extra hulp nodig hebben. Een korte vraag kan ook buiten de vakflex
gesteld worden. De leerling kan uiteraard verder aan de slag met het betreffende vak (extra
oefenstof bijvoorbeeld, i.p.v. het al gemaakt huiswerk). Mocht je echt niet meer verder
kunnen met het vak, dan kun je ook aan een ander vak werken.
Hoe wordt gecontroleerd of je het echt snapt?
Dit werkt hetzelfde als in een reguliere les aan de hele klas. Dankzij de 80 minuten is er
meer tijd voor evaluatie, dus kan hier ook meer tijd aan besteed worden.
Hoe wordt gecontroleerd of je daadwerkelijk aan het werk bent?
Bij elk flexuur is een docent aanwezig. De docent heeft een actieve rol in het begeleiden en
stimuleren van de leerlingen. Je moet als leerling kunnen aangeven waar je aan gaat werken.
Er wordt een plan van jou verwacht. Het is niet nodig en niet mogelijk dat bij elke individuele
leerling te controleren, maar de docent krijgt snel een beeld waar hulp nodig is.
Wat is de meerwaarde van een huiswerkuur voor snelle/goede leerling?
Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de mentor. Het HWK is bedoeld om de leerling
te helpen plannen en organiseren, onder andere bij het maken/leren van het huiswerk. Het
HWK vervangt voor een gedeelte de reguliere mentorles en studieles. Ook kan er aan
projecten worden gewerkt, of meer op de lange termijn gedacht worden.
Kun je per dag 3 flexuren kiezen, zodat je er ‘sneller’ vanaf bent? Of ben je verplicht iedere
dag minimaal 1 flexuur te doen zodat je spreidt?
Je kunt zelf je flexuren indelen. Meerdere uren op een dag volgen is dus mogelijk. Het is wel
aan de mentor om met jou in gesprek te gaan over de effectiviteit hiervan. Jij maakt de
keuzes, maar moet hierbij begeleid worden en de evaluatie van de keuzes is essentieel.

Lesuitval
Zijn er bij lesuitval ook flexuren te maken i.p.v. de al geplande uren?
We proberen de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan of een deel van het uur op te
vangen. Daarom is het belangrijk dat docenten via een duidelijke planning werken of
vervangende lessen beschikbaar hebben die door een andere docent kunnen worden
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gegeven. Mocht dit niet lukken, dan wordt er mogelijk voor een deel van het blokuur een
flexuur aangeboden.
Kunnen er bij veel lesuitval ook extra lessen worden aangeboden?
Als er door langdurige afwezigheid van een docent te veel lessen zijn uitgevallen, dan kan
een docent in overleg met de directie voor een bepaalde periode een extra ingelast eerste
lesuur aanvragen. Deze extra les is dan verplicht voor de hele klas en geeft docent de
mogelijkheid het programma goed af te ronden. Zo voorkomen we dat je te veel
achterstand oploopt
Kunnen leerlingen tussenuren benutten als flexuren?
Als leerling in de hogere leerjaren kun je door je vakkenpakketkeuze soms tussenuren
hebben. Binnen het flexrooster kan de school de mogelijkheid bieden om je onder
begeleiding te laten studeren of te werken aan je huiswerk. Ook deze flexuren zijn dan voor
deze leerlingen zichtbaar in magister en hierop kun je je inschrijven.

Huiswerk
Hoe wordt het huiswerk gepland op school en hoeveel huiswerk zal er nog na school
gemaakt/geleerd moeten worden?
Dit zal voor elke leerling verschillen. Het doel van de huiswerkuren voor klas 1 en 2 is om ze
te ondersteunen bij het plannen en organiseren. De vakdocenten zullen nadenken over
opdrachten voor in de flexuren voor de leerlingen. Ook wordt een soms door de mentor
gegeven, waardoor het een soort mentoruur is. Daarom heet het dat een HWM-uur.
Daarnaast willen we graag dat je één HWK-uur bezig bent met lezen. We noemen dit
daarom het HWL-uur
Is een volledig huiswerkvrije school mogelijk?
Met invoeren van het flexrooster zeggen we niet dat we een huiswerkvrije school zijn. Voor
elke leerling is het verplicht vijf flexuren te volgen, maar leerlingen kunnen er ook meer
volgen. Voor veel leerlingen uit de eerste twee jaren, is een huiswerkarme school
realiseerbaar. De verwachting is ook dat dit voor leerlingen in de bovenbouw kan gelden.
Hoe kan ik huiswerk maken als ik de boeken voor een bepaald vak niet mee heb?
In een huisarme school is het voor leerlingen mogelijk bepaalde boeken op school te laten.
Maar ook is het belangrijk iets verder vooruit te kijken en een plan te maken wat je in het
flexuur komt doen. Dit betekent dat je misschien ook wel een boek meeneemt van een vak
wat je de dag daarna, zodat je vast kunt werken aan het huiswerk voor dat vak
Duren alle toetsen in het flexrooster 80 minuten?
Dat is niet perse noodzakelijk. Het kan zijn dat een toets 40 minuten duurt en dat je
voorafgaand aan de toets nog even kunt leren of een laatste prangende vraag aan je docent
kunt stellen. Ook is het mogelijk dat je docent direct na de toets tijd heeft voor een stukje
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nabespreking. In de bovenbouw kan je docent wel toetsen geven die langer duren. Dit staat
dan duidelijk aangegeven. Het is een mooie voorbereiding op het examen.

Rol van de ouder
Wat verwachten jullie van de ouders?
De leerlingen hebben veel baat bij een goede communicatie tussen leerling-ouders-school.
Schroom dus nooit om contact op te nemen met een vakdocent of een mentor als uw als
ouders het gevoel heeft dat dit systeem minder past bij hun kind. Daarnaast heeft elke
leerling het nodig dat er belangstelling, en vaak ook sturing is. De mentor zal hierbij de
planning van de leerlingen tijdens een HWK uur moeten doornemen. Mochten ouders het
gevoel hebben dat hier nog onduidelijkheid heerst, dan kunnen ze dit aangeven. Het is de
kunst om de balans te vinden tussen loslaten en sturen.
Hoe kunnen ouders bijdragen aan een succesvolle implementatie van het flexrooster?
Je kunt je kind vragen welke flexuren hij in een bepaalde week wil gaan volgen. Daarnaast
kun je vragen welke overweging hij of zijn daarbij heeft gemaakt. Ook de mentor bespreekt
dit met de leerling. Daarnaast kun je ook gericht sturen richting een vakflex als je merkt dat
een bepaald vak als moeilijk wordt ervaren.
Hoeft mijn kind dan helemaal thuis niet meer te doen aan huiswerk?
Het is onze verwachting dat de leerlingen voor een groot deel klaar zijn met hun huiswerk.
Voor sommige leerlingen geldt dat ze thuis nog wel moeten leren voor een proefwerk of
een schriftelijke overhoring. Leerlingen vinden het soms prettig als ouders hen nog even
overhoren. Uiteraard blijft dit ook nog met het flexrooster
Nu maken we vaak huiswerk direct nadat de instructie is gegeven. Hoe gaat dit in het
nieuwe rooster?
Het voordeel van een les van 80 minuten is dat er behalve tijd voor instructie en verwerking,
ook tijd is voor directe evaluatie. Dit maakt het werken n.a.v. een nieuwe instructie nog
effectiever. Daarnaast kan je zelf besluiten in een flexuur nog verder te werken aan een
onderwerp.
Is er een plek voor de dagopening in het flexrooster?
In het eerste blok is extra tijd ingeruimd voor de dagopening. We gebruiken hiervoor de
normale dagopeningen via www.grip-dagopening.nl. Het eerste lesblok duurt daarom 10
minuten langer. Aan het eind van het tweede blok (om 12.15 uur) wordt het gelezen en
gebeden met de leerling voor de lunch. De schooldag sluiten we ook af met gebed.
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