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Minder gewone lessen,
meer keuzemogelijkheden 

Op Scala Rietvelden introduceren we het flexrooster.
Met dit flexrooster krijgen leerlingen meer keuzemoge-
lijkheden en daarmee meer de regie over hun eigen leren.

Kern van het flexrooster is dat er drie reguliere vakken op een dag 
worden gegeven. Deze lessen duren 80 minuten en worden steeds 
gevolgd door een pauze.  Ze hebben een vaste plek in het rooster.
Daarnaast is het verplicht om per week vijf zgn. flexuren van 40 
minuten te volgen.

De flexuren kunnen ’s ochtends voor de reguliere vakken of ’s mid-
dags na de vaste vakken worden gevolgd. Leerlingen mogen zelf 
de flexuren kiezen, als ze er maar minimaal vijf per week hebben 
gevolgd.

Hoe ziet het flexrooster eruit? 

 
 

Flexuren
Er zijn verschillende soorten flexuren. Zo is er studiewerktijd (SWT), 
waarin huiswerk wordt gemaakt of in groepjes aan opdrachten 
wordt gewerkt. Daarnaast zit ook vakstudiewerktijd (VSWT) in de 
flexuren. Dit zijn uren waarin leerlingen over een vak extra uitleg 
kunnen krijgen van de vakdocent.

Ook kan gekozen worden voor een stilte-uur, waarin in alle rust 
kan worden geleerd, bijvoorbeeld voor een toets. Eerste- en twee-
deklassers hebben daarnaast dagelijks een verplicht huiswerkuur 
(HWK). De mentor en vakdocenten kunnen een rol spelen in de 
keuze van de flexuren. Als zij zien dat een leerling bijvoorbeeld 
moeite heeft met Nederlands, kan deze leerling worden geadvi-
seerd naar het VSWT Nederlands te gaan.

Regulier lesuur
Reguliere lessen duren 80 minuten. Hierdoor zijn er minder 
leswisselingen en is er meer rust in de school. Ook is er meer tijd 
voor individuele begeleiding in de les.
Leerlingen hebben maar drie vakken per dag, dus hoeven niet 
zoveel boeken mee te nemen naar school. Na elke reguliere les 
is er een pauze. 
 

SWT (Studiewerktijd)
Tijdens deze uren is er tijd om (huis)werk af te maken of voor te
bereiden.
Studiewerktijd ziet er als volgt uit:
• leerling werkt alleen of in een groepje
• leerling werkt in stilte bij een docent
• leerling werkt aan projecten of presentaties
• leerling maakt huiswerk of leert voor een proefwerk
• leerling krijgt bijles of kan vragen stellen aan docenten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HWK (Huiswerkuur)
Leerlingen in klas 1 en 2 hebben op dit uur een verplicht
huiswerkuur. Hierdoor hebben de leerlingen thuis meer tijd voor 
hobby’s of kunnen ze zich volledig richten op leerwerk.

VSWT (Vakstudiewerktijd)
Tijdens dit flexuur helpen docenten leerlingen met een specifiek 
vak. Leerlingen kunnen hier zelf voor kiezen, maar een vakdocent 
of mentor kan leerlingen ook adviseren een les voor een bepaald 
vak te volgen.

Scaladiscipline
Tijdens dit uur is er extra tijd voor sport, bèta, theater, muziek, 
dans, beeld & geluid etc.

Eigen verant-
woordelijkheid
Het flexrooster is opgesteld
vanuit het idee dat jongeren 
bereid zijn te leren. Met het 
flexrooster kan de leerling de 
dag zelf indelen.

Uit alle flexuren moeten
er minimaal vijf worden
gekozen, maar meer mag
ook. De leerling kiest zelf
of deze uren ’s ochtends
of ’s middags worden
gevolgd en daarmee dus
voor een gedeelte zelf hoe
de schoolweek er uitziet.

Voordelen flexrooster
• Structuur en rust door minder leswisselingen

• (T)Huiswerkarm onderwijs

• Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding

• Minder boeken mee te nemen

• Mogelijkheden voor extra activiteiten na schooltijd

• Leerling heeft keuzemogelijkheden en hiermee invloed op eigen leerproces

folder Flerooster OH2018.indd   2 31-01-19   21:12


