FLEXROOSTER
JIJ KIEST OP
HET ALMENDE
COLLEGE ISALA!
Het flexrooster biedt meer ruimte voor
onderwijs op maat, extra begeleiding
en verdieping.
Gelegenheid om huiswerk op school te
maken.
Iedere lesdag eindigt uiterlijk om
15.30 uur.
Het flexrooster biedt jou als leerling alle
mogelijkheden om je nog beter voor te
bereiden op je toekomst.
Met het flexrooster creëren we meer
ruimte voor onderwijs op maat.

WAT HOUDT HET FLEXROOSTER IN?

Je kunt daarbij kiezen uit drie varianten:

In het flexrooster heb je reguliere vaklessen
en flexuren. Daarbij duren de vaklessen 80
minuten. Je hebt iedere dag drie of vier vaste
vaklessen.

VAKFLEX: tijdens deze uren krijg je onder
begeleiding van een vakdocent extra
instructie of hulp bij een bepaald vak;

Daarnaast kies je elke week minimaal vijf
flexuren. Deze flexuren duren 40 minuten en
zijn gepland aan het begin en einde van de
lesdag. Na iedere vakles heb je een pauze.

WERKFLEX: hiervoor kies je als je onder
begeleiding van een docent huiswerk wilt
maken of samen met anderen aan een
opdracht of project wilt werken;

WELKE FLEXUREN KUN JE KIEZEN?

STUDIEFLEX: tijdens deze uren kun je in stilte
en onder toezicht leren of werken aan een
opdracht.

Je plant zelf of samen met jouw mentor
of vakdocent welke flexuren je kiest.

EEN AANTAL VOORDELEN VAN HET FLEXROOSTER OP EEN RIJ:
 eer ruimte voor maatwerk omdat jij zelf kiest wat je doet en plant wanneer je dat doet.
M
Minder vakken op een dag en daardoor minder leswisselingen en meer rust in school.
Gelegenheid om op school te werken en leren, al dan niet onder begeleiding.
Tijd voor verdieping en verrijking van jouw talent, kennis en vaardigheden.
Iedere lesdag eindigt uiterlijk om 15.30 uur. De school is iedere dag tot 16.30 uur open
en beschikbaar voor leerlingen, dus als je langer door wilt werken kan dat.
Geen tussenuren, omdat je altijd flexuren kunt volgen.

HOE ZIET HET FLEXROOSTER ERUIT?
Hieronder zie je hoe jouw rooster eruit gaat zien,
afhankelijk van de flexuren die je kiest.

Lestijd

Duur (min)

Inhoud

08.15 - 08.55

40

Flexuur 1

09.00 - 10.20

80

Les 1

10.20 - 10.40

20

Pauze

10.40 - 12.00

80

Les 2

12.00 - 12.30

30

Pauze

12.30 - 13.50

80

Les 3

13.50 - 14.10

20

Pauze

14.10 - 14.50

40

Flexuur 2

14.50 - 15.30

40

Flexuur 3

Jij kiest, het
Almende coacht!

ALMENDE COLLEGE ISALA
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