Flexrooster op
het Avila College

Onderbouw mavo & havo
Bovenbouw mavo

Minder reguliere lessen,
meer keuzemogelijkheden
Op het Avila College introduceren we het flexrooster.
Met dit flexrooster krijgen leerlingen meer keuzemogelijkheden en daarmee meer de regie over hun eigen leren.
Kern van het flexrooster is dat er drie reguliere vakken op een dag
worden gegeven. Deze lessen duren 80 minuten en worden steeds
gevolgd door een pauze. Ze hebben een vaste plek in het rooster.
Daarnaast is het verplicht om per week vijf zgn. flexuren van
40 minuten te volgen.
De flexuren kunnen ’s ochtends voor de reguliere vakken of
’s middags na de vaste vakken worden gevolgd. Leerlingen
mogen zelf de flexuren kiezen, als ze er maar minimaal 5 per
week hebben gevolgd.

Hoe ziet het flexrooster eruit?
LESUUR
1
2
3
4
5
6

TIJD
08.30 – 09.10
09.15 – 10.35
10.35 – 10.55
10.55 – 12.15
12.15 – 12.35
12.35 – 13.55
13.55 – 14.10
14.10 – 14.50
14.50 – 15.30

Eigen verantwoordelijkheid
Het flexrooster is opgesteld vanuit het idee
dat jongeren bereid zijn
te leren. Met het flexrooster kan de leerling
de dag zelf indelen.

LES
1e flexuur
80 min. les
20 min. pauze
80 min. les
20 min. pauze
80 min. les
15 min. pauze
2e flexuur
3e flexuur

Regulier lesuur
Reguliere lessen duren 80 minuten. Hierdoor zijn er minder
leswisselingen en is er meer rust in de school. Ook is er meer
tijd voor individuele begeleiding in de les.
Leerlingen hebben maar drie vakken per dag, dus hoeven niet
zoveel boeken mee te nemen naar school. Na elke reguliere les
is er een pauze.

SWT (Studiewerktijd)
Tijdens deze uren is er tijd om (huis)werk af te maken of voor te
bereiden.
Studiewerktijd ziet er als volgt uit:
• leerling werkt alleen of in een groepje
• leerling werkt in stilte bij een docent
• leerling werkt aan projecten of presentaties
• leerling maakt huiswerk of leert voor een proefwerk
• leerling krijgt bijles of kan vragen stellen aan docenten

HWK (Huiswerkuur)
Leerlingen in klas 1 en 2 hebben op dit uur een verplicht
huiswerkuur. Hierdoor hebben de leerlingen thuis meer tijd voor
hobby’s of kunnen ze zich volledig richten op leerwerk.

Peter ten Dam - teamleider

“Het Avila College wil een
goede school zijn voor mavo
en havo onderbouw. Wij
willen daarbij het eigenaarschap voor het leerproces
van de leerling bevorderen
door de leerling meer regie
en ruimte te geven door
meer keuzemogelijkheden in
te bouwen. De inrichting van
het flexrooster maakt dit
mogelijk”.

Voordelen flexrooster
•

Structuur en rust door minder leswisselingen

•

(T)Huiswerkarm onderwijs

• Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding
• Minder boeken mee te nemen
• Mogelijkheden voor extra activiteiten na schooltijd

Flexuren
Er zijn verschillende soorten flexuren. Zo is er studiewerktijd (SWT),
waarin huiswerk wordt gemaakt of in groepjes aan opdrachten
wordt gewerkt. Daarnaast zit ook vakstudiewerktijd (VST) in de
flexuren. Dit zijn uren waarin leerlingen over een vak extra uitleg
kunnen krijgen van de vakdocent.
Ook kan gekozen worden voor een stilte-uur, waarin in alle rust
kan worden geleerd, bijvoorbeeld voor een toets. Eerste- en
tweedeklassers hebben daarnaast dagelijks een verplicht huis
werkuur (HWK). De mentor en vakdocenten kunnen een rol
spelen in de keuze van de flexuren. Als zij zien dat een leerling
bijvoorbeeld moeite heeft met Nederlands, kan deze leerling
worden geadviseerd naar het VST Nederlands te gaan.

• Leerling heeft keuzemogelijkheden en hiermee invloed op eigen leerproces

Uit alle flexuren moeten
er minimaal vijf worden
gekozen, maar meer mag
ook. De leerling kiest zelf
of deze uren ’s ochtends
of ’s middags worden
gevolgd en daarmee dus
voor een gedeelte zelf hoe
de schoolweek er uitziet.

VST (Vakstudiewerktijd)
Tijdens dit flexuur helpen docenten leerlingen met een specifiek
vak. Leerlingen kunnen hier zelf voor kiezen, maar een vakdocent
of mentor kan leerlingen ook adviseren een les voor een bepaald
vak te volgen.

Xpert-uur
Tijdens dit uur is er extra tijd voor sport, toneel, muziek, dans,
film, etc.

Onderbouw
mavo & havo
Bovenbouw
mavo

Sterker door verbinding
Het Avila College vormt samen met Lyceum de Grundel,
VMBO de Spindel, Het Twickel College en de Arcade
Scholengroep Carmel Hengelo. Door krachten
te bundelen bereiken we meer.
Avila College
Deurningerstraat 67
7557 HB HENGELO
T. (074) 245 77 88
avilacollege@carmelhengelo.nl
www.avilacollege.nl
Twitter: @avilacollege
Facebook: facebook.com/avilacollege
Schoolleiding
Teamleider onderbouw
G. van `t Spijker (Gerco)
g.vantspijker@carmelhengelo.nl
Teamleider bovenbouw
drs. P. ten Dam (Peter) MSc
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