
Informatie over de pilot 

 

De pilot start na de kerstvakantie en zal 10 weken duren. Na de pilot wordt overgegaan op het 

bestaande rooster/onderwijs zoals we dat nu kennen.  

Elke leerling is anders en heeft zijn/haar eigen talenten, kwaliteiten en verbeterpunten. Middels deze 

pilot trachten we het onderwijs meer op maat aan te bieden voor de leerling. De leerling kiest en 

neemt samen met de coach verantwoordelijkheid voor deze keuzes. De coach begeleidt de leerling 

hierin. We vinden deze coaching erg belangrijk en daarom hebben we gekozen voor kleine 

coachgroepen met maximaal 16 leerlingen. 

 

Het rooster 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1      

2      

3  Coachuur    

4      

5      

6   LC STARtime Coachuur LC STARtime 

7   LC STARtime  LC STARtime 

8   LC STARtime  LC STARtime 

 

De vaklessen (geel) 

Dit zijn de reguliere lessen met je eigen klas zoals de leerlingen deze nu ook hebben. 

 

Het coachuur (rood) 

In het coachuur in het ochtenddeel (dinsdag 3e uur) is de gehele coachgroep bij de coach. Hierin 

worden de leerlingen begeleid in het maken van keuzes en nemen van verantwoordelijkheid voor 

hun eigen leren. Tijdens het coachuur in de middag kan de coach individueel leerlingen bij zich 

roepen. 

 

De LC STARtime uren (blauw) 

De STARtime uren zijn ‘talent-uren’ die leerlingen kiezen voor een blok van 5 weken. Zij kunnen één 

blok kiezen. Valt hun LC STARtime op de woensdag dan kunnen zij op de vrijdag een flex-les kiezen. 

Leerlingen maken een top 4 voor hun STARtime. Zij worden vervolgens zo gunstig mogelijk ingedeeld. 

 

De flex-uren (groen) 

Tijdens deze uren kan een leerling kiezen waar hij/zij naartoe gaat. Er kan gekozen worden voor een 

vak-begeleidingles, het leerplein of het stiltelokaal. De leerling kan zich tot zondagavond 20.00 uur 

inschrijven voor de daarop volgende week. De leerling moet 7 keuzes maken in het middagdeel 

(inclusief de LC STARtime). 

 

Leerplein:  Een ruimte waar de leerling kan (samen)werken aan opdrachten en zachtjes kan 

overleggen onder begeleiding van een docent. 

Stiltelokaal: Een lokaal waarin het helemaal stil is en de leerling huiswerk kan maken of kan leren 

onder begeleiding van een docent. 


