Jouw rooster op maat

KEUZE VOOR LEERLINGEN

Ongeveer 1/3 van de lestijd deel je zelf in, volgens
jouw persoonlijke leerdoelen. Je volgt dertig lesuren
per week.
Basislessen volg je het hele jaar bij je eigen docent.
In de bovenbouw volg je van elk vak in je pakket 2
basislessen en kun je daarnaast 1 of meer 			
keuze-uren kiezen.
Studium Generale valt onder de keuze-uren, en
kan jaarlaag- en niveauoverstijgend zijn.
Tijdens de keuze-uren zit je in gemengde groepen. De
keuze-uren zijn vraaggestuurd en zijn dus geen
klassikale lessen.
De keuze-uren zijn vakspecifiek en worden begeleid
door vakdocenten.
Op verschillende momenten kun je in een
(computer)lokaal of in de mediatheek werken. Bij
deze stilte-uren is ook altijd een begeleider aanwezig.
Per periode kies je naar welke keuze-uren je gaat.
Dit doe je zelfstandig in Zermelo.

Benieuwd naar de lessentabel?
Kijk dan op www.hetrhedens.nl

Kleiberglaan 1, 6891 DK Rozendaal
026 364 68 45, inforozendaal@hetrhedens.nl

Met ingang van schooljaar 2019-2020 biedt
Het Rhedens Rozendaal keuze-uren aan in de leerjaren
2 tot en met 6. Dit geeft onze leerlingen de
mogelijkheid om zich nog beter voor te bereiden op hun
toekomst. Met keuze-uren creëren we meer ruimte voor
onderwijs op maat.

JIJ KIEST!
MAATWERK
EIGENAARSCHAP
KENNISCREATIE

Wat is een keuze-uur?

Jij kiest!

Leerlingen hebben een flexibel
rooster. Naast basislessen kiezen zij
hun keuze-uren. Zowel het zelfstandig werken aan reguliere lesstof,
verwerkingsstof als verdieping
behoren in het keuze-uur tot de
mogelijkheden.

Het uitgangspunt is dat leerlingen
beter leren als ze zich meer
eigenaar voelen van hun eigen
leerproces doordat zij keuzes
kunnen maken in hun rooster.
Extra aandacht voor het ene vak,
meer zelfstudie voor een ander vak.

In de onderbouw zijn de jaarlagen
nog grotendeels gescheiden. In de
bovenbouw zijn de keuze-uren
toegankelijk voor leerlingen uit alle
jaarlagen en niveaus die het vak in
hun pakket hebben.

Een goed aanbod van extracurriculaire vakken en activiteiten in het
Studium Generale maken de
leeromgeving rijker, actueler en
meer op maat.

Het keuzeaanbod bevat ook stilte-uren en Studium Generale-uren.

Leerdoelen en leermiddelen

Voor elk schoolvak zijn de kerndoelen en leerlijnen bekend, zodat
jij weet: Waar moet ik naartoe werken? Hoe kan ik dat aanpakken,
welke hulp heb ik nodig en wat betekent dit alles voor mij persoonlijk?
Keuzes maken kun je leren. En wij zullen jou daarbij helpen! Door te
begeleiden, de juiste vragen te stellen en door jou te zien.
Je werkt met studieplanners en bespreekt de voortgang met je
vakdocenten. Zij zien jou in de les en weten waar jij staat!
Er wordt gebruikt gemaakt van digitale leermiddelen en boeken en in
sommige leerjaren beschik je als leerling over een eigen device.

Je mentor als coach

In de onderbouw heeft elke klas zijn eigen mentor. Met de mentor
bespreek je hoe het met je gaat, welke keuze-uren je volgt en hoe de
resultaten zijn. Er is een klassikale mentorles en een
mentorspreekuur.
In de bovenbouw heeft elke leerling een eigen coach. Er is geen
mentorles, maar een vast coachspreekuur.
Leren doe je samen! Je krijgt advies en hulp van je coach/mentor
en van je docenten.

Het Studium Generale maakt deel uit van het keuzeaanbod.
In deze keuze-uren kies je voor activiteiten die buiten het
verplichte onderwijsaanbod vallen. Het SG biedt ruimte
voor talentontdekking en -ontwikkeling. Gedurende je
schoolcarrière bouw je aan je ‘Plusdocument’. Het aanbod
voor schooljaar 2019-2020 bevat o.a. Delf Frans, Cambridge
Engels, Chinees, Microbiologie, Deeltjesfysica, Debat/MEP,
Filosofie, Technologie en Formeel Denken.

