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Nieuwste ontwikkelingen op
het Sint-Laurenscollege
Volgend jaar starten we met een uniek lesrooster met 3 lessen per dag,
we worden de huiswerkvrije/ huiswerkarme school en we bieden
onderwijskundige ondersteuning op maat, iedere dag opnieuw.
Geachte Collega’s, juffen en meesters in groep 8, directeuren van de
basisscholen,
Er wordt hard gewerkt aan het Voorhout 100. De afgelopen weken heeft
u al mails ontvangen over recente ontwikkelingen als de Havo kansklas,
de profileringen Dans, Theater, Kunst en Sport. Nu willen we u graag op
de hoogte brengen van de volgende stap: het unieke lesconcept dat al
deze ontwikkelingen mogelijk maakt. In de bijlage vindt u een overzicht
van een dagindeling zoals die vanaf volgend jaar gangbaar zal zijn op het
Sint-Laurenscollege.
Hieronder vindt u de brief die verzonden is aan onze huidige leerlingen.
Deze informatie geeft u ook een concreter beeld van onze plannen en de
communicatie hierover.
Met vriendelijke groet,
Schoolleiding van het Sint-Laurenscollege

Beste leerlingen,
Het Laurens timmert stevig aan de weg. Dit jaar is er al flink
geëxperimenteerd met extra steunlessen en verrijkingslessen en we
willen op deze ingeslagen weg voortgaan, maar dan met een betere
organisatie van de schooldag. Over deze plannen komt momenteel van
alles naar buiten, via kranten en mailings en brieven aan jullie ouders.
Maar jullie zijn onze belangrijkste doelgroep, vandaar deze mail aan jullie
allen.
Hieronder leggen we kort uit wat er gaat gebeuren en na de
voorjaarsvakantie horen jullie via de mentoren de details. Het nieuwe
systeem zal worden uitgelegd en dan met name de nieuwe dagindeling,
de werking van de flexuren, hoe het rooster eruit gaat zien en hoe je dat
kan lezen.
Volgend schooljaar gaat de school elke dag een vast rooster van 9.15
uur tot 15.40 uur aanbieden. De kern van de lesdag zal bestaan uit drie
lessen voor de onderbouw van 80 minuten en maximaal vier lessen van
80 minuten voor de bovenbouw, met daartussen pauzes. Het idee is de
schooldag te onthaasten. Minder leswisselmomenten geeft veel meer
rust in de school.
								(lees verder op de volgende pagina)
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Dit betekent voor jullie, minder boeken mee te nemen, minder
huiswerk omdat een hardwerkende leerling ervoor kan zorgen dat hij/zij
huiswerkvrij of huiswerkarm naar huis kan, minder verschillende vakken
op een dag en daardoor minder versnipperde concentratie, meer werk
verzetten in de les en vooral ook een gedeeltelijke eigen keuze maken per
dag.
Voorafgaand aan en volgend op deze lessen komen kortere uren , de
zogenaamde flexuren, waarin jullie keuzes kunnen maken zoals: huiswerk
maken onder begeleiding, zelf werken in studiegroepen aan de leerstof,
volgen van lessen dans, muziek, sport, kunst en theater, volgen van
steunlessen bij vakdocenten. Een actieve, zelfbewuste leerling zal voor
een deel zelf zijn weg door het schooljaar kunnen bepalen.
Wie meer steun nodig heeft zal zich zo beter de lesstof eigen kunnen
maken.
Iedere leerling kan een keuze maken welke flexuren worden gevolgd
waarbij ieder 5 keer aanwezig dient te zijn. Dit wordt bijgehouden. Indien
een leerling zwak ervoor staat voor een vak, kan de mentor de leerlingen
verplichten om een vakstudiewerktijd te volgen tijdens een flexuur of
meer ondersteuningsuren op de flexmomenten. Hierdoor kan de school
alle onderwijskundige ondersteuning op maat bieden.
Een win-winsituatie voor iedereen.
Meer informatie volgt dus na de voorjaarsvakantie.
Voor straks alvast een goede vakantie toegewenst.
Directie en alle medewerkers van het Sint-Laurenscollege

