
WELKOM
OpMaat-uren

We starten zo!

Enkele verzoeken vooraf:

● Zet de microfoon uit
● Heb je een vraag, dan kun je… 

○ hand opsteken (onderaan in de Meet)
○ vraag stellen in de chat



Even voorstellen... 
● Yvo Aerts, leerlingcoördinator, leraar en mentor

● Aniek Peters, leraar en coach



Keuzewerktijd (algemeen)

● Aansluiten op persoonlijke behoefte leerling.

● Recht doen aan de verschillen van leerlingen.

● Leerling eigenaar maken van zijn/ haar eigen 
leerproces.

● Subdoelen: motivatie verhogend, betere 
resultaten, differentiatie (meer maatwerk), 
verbeteren planning (leren plannen).



Keuzewerktijd (havo/vwo)

Onderbouw: 

● leerlingen kiezen twee lesuren in de week (in overleg 
met de mentor). Totaal 5 periodes.

● Eerste periode: 

extra mentorles

● Tweede t/m vijfde periode: 

* Ondersteuning in algemene vakken

* Talenttijd

* Studie

* Dyslexie



Keuzewerktijd (havo/vwo)

Bovenbouw:

● leerlingen kiezen minimaal twee en maximaal 
drie lesuren in de week

● totaal 5 periodes

* Ondersteuning in algemene vakken

* Talenttijd

* Studie

* Dyslexie

In overleg met de mentor kunnen ze van vak 
wisselen.



Keuzewerktijd (vmbo)

• Elke week, in overleg met de coach, een nieuwe keuze
• Vraaggestuurd; inspelen op de persoonlijke behoefte van 

de leerling

• Eerste periode: rekenen, begrijpend lezen, leren leren/ 
plannen, ict- vaardigheden 

• Daarna: algemene vakken

• GL/TL: extra keuzevak Frans
• Dyslexiebegeleiding



● Leerling medeverantwoordelijk maken voor zijn/haar ontwikkeling

● Leerling heeft een duidelijk beeld van zichzelf. 

“Hier sta ik, dit kan ik, dit wil ik, hierin ga ik groeien!”

○ Leren plannen

○ Samenwerken

○ Taak uitvoeren

● Leerling-Ouder-Coach gesprek (LOC-gesprek)

○ Tijdens de oudergesprekken presenteert 

de leerling zijn voortgang aan de ouders

● Monitoren studieresultaten, etc.

COACH-UREN / MENTORLESSEN



Studie na school

● Drie dagen per week drie lesuren (in overleg tussen 
ouders, leerling, mentor/ coach)

● In een rustige ruimte
● Toezicht en hulp van docenten



Dyslexiebegeleiding

• 1 van de 2 keuzewerktijd uren is dyslexiebegeleiding. 
• Inspelen op de persoonlijke behoefte van elke leerling 

met dyslexie.
• Meer informatie in de voorlichting over dyslexie.



Tutor

● Bijles van leerling uit (voor-)examenklas
● Alle vakken zijn mogelijk
● In contract wordt afgesproken hoeveel momenten
● Geringe kosten voor deze bijles
● Geld gaat geheel naar de tutorleerling



Studievaardigheden

● Eén lesuur per week
● Onderwerpen o.a.:

○ Hoe leer je en wat leer je?
○ Faalangst en motivatie
○ Plannen en organiseren
○ Concentratie
○ De leerstof onthouden 



Talenttijd

Waarom talenttijd? 

● Aandacht voor Talentontwikkeling

● Recht doen aan verschillen

● Keuzemogelijkheden voor de leerling

● Leren is meer dan alleen kennen en kunnen

● Ontdekken en ontwikkelen van talenten (binnen en 

buiten school) 

● Ontwikkelen van creativiteit



Opzet talenttijd brugklas

● Alle brugklassen en leerjaar 2 van het vmbo 
● 2 lesuren per week (lesuur 7 en 8)
● 5 perioden per jaar
● Vrije keuze uit een divers aanbod

● Havo/vwo: talenttijd ondergebracht bij 
keuzewerktijd



Aanbod talenttijd
• sport 
• robotica
• creatief
• beauty
• koken
• bakken
• 3D-tekenen in Tinkercad
• muziek
• media 
• fotografie
• talenthouse (rap, dans, super woman) 



 

 



 

 



Talenthouse

 



https://docs.google.com/file/d/18hHaaIwyfBgh5qnw7_Gx1Uo0e91D3xRR/preview


Vragen? Opmerkingen? Ideeën? 



● Website Connect College:

● Rondleiding vmbo: op afspraak (met leraar/coach)

● Aanmelddagen: 15 en 16 maart 2021

MEER INFORMATIE



● Saskia Coolen, teamleider brugklas havo/atheneum/gymnasium 

s.coolen@connectcollege.nl

● Benny Paumen, teamleider brugklas vmbo 

b.paumen@connectcollege.nl

● tel. 0475 416 111

NEEM GERUST CONTACT OP


