
OpMaat-uren

WELKOM

We starten zo!

Enkele verzoeken vooraf:
● Zet de microfoon uit
● Zet de camera aan
● Heb je een vraag, dan kun je…

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



Even voorstellen... 

● Yvo Aerts, leerlingcoördinator Brugklas 

havo/atheneum/gymnasium 

● Aniek Peters, docente, coach, po-vo coördinator



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: 

● Vrije keuze 2 lessen per week (in overleg met de mentor). 

Totaal 5 periodes.

● Eerste periode: extra mentorlessen voor de brugklas

● Tweede t/m vijfde periode: 

* Ondersteuning in algemene vakken

* Talenttijd

* Studie

* Dyslexie



Keuzewerktijd (havo/vwo)

Bovenbouw:

● Leerlingen kiezen min. 2 en max. 3 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 een nieuwe keuze in overleg met de coach.

● Keuzes zijn gericht op de persoonlijke behoefte van de 

leerling of vakken die onvoldoende staan.

● Kwt-uren:
○ Rekenen
○ Begrijpend lezen
○ Leren leren / plannen
○ ICT
○ Algemene vakken (ne / en / bio / ak / gs / enz.)  
○ Dyslexiebegeleiding



Coach-uren / Mentorlessen

● 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!”

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

○ Leerling presenteert zijn voortgang aan ouders.

● Monitoren studieresultaten, enz.



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 en docent-assistenten



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.



Study buddy

● Bijles van leerling uit (voor-)examenklas

● Alle vakken zijn mogelijk (mits er voldoende aanbod is 

van bovenbouwleerlingen)

● In contract wordt afgesproken hoeveel momenten

● Dit jaar gratis, normaal geringe kosten

● Study buddy krijgt hiervoor een vergoeding



Studievaardigheden
● Eén lesuur per week in overleg met leerling. 

Meestal 1 op 1, soms kleine groepjes, o.l.v. twee 

vakdocenten

● Samen met coach/mentor inplannen

● Onderwerpen o.a.:
○ Hoe leer je en wat leer je?
○ Faalangst en motivatie
○ Plannen en organiseren
○ Concentratie
○ De leerstof onthouden 



Talenttijd

● Aandacht voor talentontwikkeling (binnen en buiten 

school)

● Recht doen aan verschillen

● Keuzemogelijkheden voor de leerling

● Leren is meer dan alleen kennen en kunnen

● Ontwikkelen van creativiteit



Opzet Talenttijd

● Alle brugklassen vmbo en havo/vwo

● Leerjaar 2 van het vmbo 

● 2 lesuren per week (lesuur 7 en 8)

● 5 perioden per jaar (dus 5 keuzes)

● Vrije keuze uit een divers aanbod



Aanbod Talenttijd
• Sport 
• Robotica
• Crea/kunst
• Beauty
• Koken en bakken
• Japanse Taal & Cultuur
• 3D-tekenen in Tinkercad
• Muziek en piano
• Fotografie
• Modecollectie
• Talenthouse (rap, dans, superwoman) 



 

 



 

 



Talenthouse

 



voor vragen of een kennismakingsgesprek:

Saskia Coolen: 
teamleider brugklas havo/atheneum/gymnasium

Ronee Kessels en Aniek Peters: 
PO-VO-coördinatoren vmbo 

brugklas@connectcollege.nl

CONTACT



Vragen? Opmerkingen? Ideeën? 



MEER INFORMATIE



● “Connect komt naar je toe”: februari 2022

● Aanmelddagen: 14 en 15 maart 2022

● Rondleidingen: februari - maart 2022

MEER INFORMATIE


