GOMARUS Leeuwarden

FLEXROOSTER
Op het Gomarus College Leeuwarden starten we met een flexrooster.
Door dit rooster in te voeren krijg je meer keuzemogelijkheden, is er
meer begeleiding en is er ruimte voor talentontwikkeling.
Met het flexrooster krijg je elke dag drie lessen van 80 minuten. Na ieder
lesblok is er een pauze. Verder zijn er elke dag drie flexuren van 40 minuten;
ééntje voor de lessen, twee erna.
Je moet in een week 5 van deze flexuren kiezen om aan het werk te gaan
met huiswerk of andere opdrachten.
In de brugklas heb je naast 5 flexuren 5 verplichte uren huiswerkklas; in de
bovenbouw heb je afhankelijk van je profielkeuze meer lesblokken.
Er zijn verschillende flexuren die allemaal onder begeleiding staan van
docenten. Je plant zelf of soms in overleg met een mentor of vakdocent
naar welke flexuren je gaat. Het is mogelijk om meer flexuren in te plannen
om zo al je huiswerk op school te maken. Op die manier hou je meer tijd
over voor je hobby’s.
Lesuur

Tijd

Les

1

08:25 - 09:05 uur

Eerste flexuur

2

09:10 - 10:40 uur

80 minuten les + dagopening

10:40 - 10:55 uur

pauze

10:55 - 12:15 uur

80 minuten les

12:15 - 12:35 uur

pauze

12:35 - 13:55 uur

80 minuten les

13:55 - 14:10 uur

pauze

5

14:10 - 14:50 uur

Tweede flexuur

6

14:50 - 15:30 uur

Derde flexuur

3
4

LESSEN
Elke dag heb je drie lessen van
80 minuten. Dit biedt 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.
STUDIEFLEX
Tijdens een studieflexuur maak je
onder toezicht van een docent huiswerk of leer je voor een toets. Het
studieflexuur is in het stiltelokaal,
dus je kunt je goed concentreren.
WERKFLEX
Tijdens een werkflexuur werk je
alleen of met anderen aan huiswerk,
projecten of groepsopdrachten.
Ook hier is er toezicht en begeleiding
van een docent.

VAKFLEX
Tijdens dit uur krijg je van een vakdocent hulp of extra uitleg voor het
vak van die docent.
HUISWERKKLAS
In de eerste klas moet je naast de
flexuren ook naar huiswerkklas.
Hier zit je met je klasgenoten, maak
je huiswerk, leer je plannen en
organiseren. Ook kan de mentor dit
uur verzorgen.
TALENTUREN
In het flexrooster maken we tijd voor
talentontwikkeling! We bieden de
mogelijkheid om samen met andere
leerlingen te sporten, muziek te
maken, te dansen of om andere
talenten te ontwikkelen.

KEUZES
Met dit rooster hebben leerlingen echt iets te kiezen. Je moet 5 flexuren
kiezen, maar op welk moment van de dag of op welke dag is aan jou.
Je kunt ook kiezen om meer flexuren te vullen, om zo geen (t)huiswerk
meer te hebben. Zo houd je meer tijd over voor bijvoorbeeld je hobby’s.
DE VOORDELEN VAN HET FLEXROOSTER:
Een huiswerkarme school
Meer begeleiding voor leerlingen
Minder boeken mee naar school
Buitenschoolse activiteiten
Rust in school door minder leswisselingen
Meer keuzevrijheid

SCHOOL WAAR DE BIJBEL
EN HET GELOOF CENTRAAL STAAN

