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Nieuw Onderwijs 2022/2023 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Op het Heerbeeck College en Kempenhorst College zal het lesrooster bestaan uit blokken van 

80 en 40 minuten. Onderaan dit document vindt u het schema met de lessen. 

 

Wat gaat dit betekenen voor uw kind? 

 

Vaklessen 

De lessen zijn 40 minuten. Dit geldt voor alle leerjaren van beide locaties.  

 

De leerlingen zullen gedurende hun lesweek ook een aantal keuzes kunnen maken voor de 

vakken waar ze graag iets meer in oefenen of veel interesse in hebben. In overleg met de 

leercoach zullen ze langzaam gaan leren hoe ze deze keuzes goed kunnen maken.  

 

Aan het begin, gedurende en aan het einde van de dag  zijn er voor de leerlingen keuzelessen 

waarin zij voor een bepaalde periode vakken kunnen volgen waar zij graag meer tijd aan willen 

besteden of meer tijd voor nodig hebben. De keuzelessen worden door verschillende docenten 

gegeven waardoor leerlingen een keuze hebben bij welke docent ze met hun leervraag terecht 

willen. Leerlingen kunnen in deze keuzelessen vragen stellen over de inhoud van het 

curriculum en werken aan de verschillende vakken. Er is ook een mogelijkheid om te werken in 

een stilteruimte of samenwerkingsruimte. In de eerste weken kiezen de leerlingen nog niet, 

maar gaan ze een aantal malen met hun leercoach in overleg over het maken van deze keuzes.  

 

Coaching 

Per ca. 15- 17 leerlingen krijgen de leerlingen een leercoach. De leerlingen krijgen de 

mogelijkheid om de leercoach een aantal keer per week te spreken. Met de leercoach kan de 

leerling afstemmen welke lessen hij/zij gaat kiezen. De leercoach zal ook contact hebben met 

de ouders. Indien leerlingen het moeilijk vinden om te kiezen of niet de keuzes kunnen maken 

die hun leerresultaten verbeteren, kan de leercoach eventueel in overleg met de ouders, de 

keuzes bijstellen. Het is van groot belang dat er een goed contact is tussen leerling-leercoach-

ouders om in de gaten te houden hoe leerlingen omgaan met dit nieuwe systeem. Wij houden 

scherp in de gaten hoe leerlingen leren en wat ze nodig hebben om lekker in hun vel te zitten 

en goed te presteren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op deze manier de leerlingen de 

juiste kennis mee kunnen geven. Daarnaast zullen we leerlingen de  ruimte te bieden om meer 

aandacht aan bepaalde vakken te besteden. Ze kunnen uitleg van verschillende docenten 
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krijgen en worden intensief begeleid, waardoor ze zelfkennis en verantwoordelijkheid 

ontwikkelen in hun leerproces.  

 

Op de volgende pagina’s vindt u de mogelijke lesroosters van de onder- en bovenbouw. 
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Tijden onderbouw 

 

Maandag, woensdag, 

donderdag, vrijdag 

Dinsdag 

8.20-09.00 

Les 1 

KEUZELES / LCL KEUZELES / 

vergadermoment 

09.00-09.40 

Les 2 

VAKLES VAKLES 

9.40-10.00 

 

Pauze pauze 

10.00-10.40 

Les 3 

VAKLES VAKLES 

10.40-11.20 

Les 4 

VAKLES VAKLES 

11.20-12.00 

Les 5 

VAKLES VAKLES 

12.00-12.30 

 

Pauze Pauze 

12.30-13.10 

Les 6 

VAKLES VAKLES 

13.10-13.50 

Les 7 

VAKLES VAKLES 

13.50-14.30 

Les 8 

KEUZELES KEUZELES 

14.30-15.10 

Les 9  

VAKLES  Geen les. Vergaderingen 

docenten 

15.10-15.50 

Les 10 

VAKLES  Geen les. Vergaderingen 

docenten 
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Tijden bovenbouw 

 

Maandag, woensdag, 

donderdag, vrijdag 

Dinsdag 

8.20-09.00 

Les 1 

KEUZELES KEUZELES / 

vergadermoment 

09.00-09.40 

Les 2 

VAKLES VAKLES 

9.40-10.20 

 

VAKLES VAKLES 

10.20-10.40 

Les 3 

Pauze Pauze 

10.40-11.20 

Les 4 

VAKLES VAKLES 

11.20-12.00 

Les 5 

VAKLES VAKLES 

12.00-12.40 

 

VAKLES VAKLES 

12.40-13.10 

Les 6 

Pauze Pauze 

13.10-13.50 

Les 7 

VAKLES VAKLES 

13.50-14.30 

Les 8 

KEUZELES KEUZELES 

14.30-15.10 

Les 9  

VAKLES  Geen les. Vergaderingen 

docenten 

15.10-15.50 

Les 10 

VAKLES Geen les. Vergaderingen 

docenten 

 


