Nieuw Onderwijs 2020/2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij informeren wij u over het onderwijs van volgend jaar:

Op beide locaties van VOBO werken we vanaf 20/21 met meer
keuzemogelijkheden en maatwerk voor leerlingen. Dat betekent dat er
vaste lessen en keuzelessen zijn. Het proces wordt intensief begeleid door
de leercoach.

Nieuw Onderwijs zal in 2020/2021 langzaam gestalte krijgen op beide locaties van VOBO. Zowel op
het Heerbeeck College als op Kempenhorst College is hard gewerkt om te kijken hoe we in stappen
over kunnen gaan naar de onderwijsvormen die in de afgelopen tijd ontwikkeld zijn.
De lessentabellen zijn ingericht op het 25-50 minuten rooster op het Kempenhorst College. De
secties hebben bepaald dat een deel van deze tijd langzaam maar zeker door leerlingen zelf
ingericht kan worden in overleg met de leercoach.
Wat gaat dit betekenen voor uw zoon of dochter?
Vaklessen:
Er komen reguliere lessen per vak zoals in het jaar 2019/2020 met de verandering dat sommige
lessen 25 minuten zullen zijn in plaats van 50 minuten. Voor de leerjaren 3 B/ 3 K / 3T/ 4B / 4K /
4T/ 4L blijven de lessen 50 minuten.
De leerlingen van de brugklas, 2 B/2BK/2K/2T zullen gedurende hun lesweek ook een aantal keuzes
kunnen gaan 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.
Keuzelessen brugklas, 2B/ 2BK/2K/ 2T:
Gedurende de dag is er de mogelijkheid voor leerlingen om keuzelessen te kiezen voor de vakken
waar ze graag meer tijd aan willen besteden.
De keuzelessen worden door verschillende docenten gegeven waardoor de leerlingen de 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 deze vakken.
Er is ook een mogelijkheid om te werken in een stilteruimte of samenwerkingsruimte.
In de periode tot de herfstvakantie kiezen de leerlingen nog niet maar gaan ze een aantal malen
met hun leercoach in overleg over het maken van deze keuzes. Daarna gaan ze langzaam keuzes
maken. De leercoach kan altijd keuzes veranderen of vastzetten voor leerlingen indien de coach dat
nodig acht.
Coaching
Per ongeveer 10 leerlingen (BBL) en ongeveer 15 leerlingen (KBL/T) krijgen de leerlingen een
leercoach. Er is de mogelijkheid om de leercoach vijf maal per week te spreken (een aantal
momenten zijn verplicht en een aantal zijn optioneel). Met de leercoach kan de leerling afstemmen

welke lessen hij/zij gaat kiezen en daar worden ook natuurlijk de zaken besproken over het leren
en het sociaal emotionele gedeelte van het schoolleven.
De leercoach zal intensief contact hebben met de ouders. Indien leerlingen het zeer moeilijk vinden
om te kiezen of niet de keuzes kunnen maken die hun leerresultaten verbeteren, kan de leercoach
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 zeer 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 leerlingen de ruimte te bieden om meer aandacht aan bepaalde vakken te
besteden. Ze kunnen uitleg van verschillende docenten krijgen en worden intensief begeleid
waardoor ze zelfkennis en verantwoordelijkheid ontwikkelen in hun leerproces.

Roostersjabloon voor leerjaar 1-2

Voor meer informatie of eventuele onduidelijkheden kunt u aan het begin van het schooljaar
uiteraard terecht bij uw leercoach en of mentor.

Met vriendelijke groet
Mede namens de teamleiders
Rob van der Vorst
Directeur Onderwijs VOBO

