
  

 

 

 
Aan de ouder/verzorgers  en leerlingen van leerjaar 3 t/m 6 

 

Oldenzaal, 27 januari 2022 
 

Betreft: informatie inrichting onderwijs 
 
Geachte ouder, verzorger en beste leerling, 
 
Vorige week heeft u een brief ontvangen waarin we hebben uitgelegd waarom de invoering van het 
flexrooster is uitgesteld. In deze brief informeren we u over de organisatie van het onderwijs voor 
de periode tot aan de zomervakantie.  

 
Organisatie tot aan de zomervakantie 
Uit nadere gesprekken met leerlingen, medewerkers en een vertegenwoordiging van ouders, blijkt 
dat er een grote behoefte is aan rust en structuur met daarnaast maatwerk in ondersteuning.  
Om hieraan tegemoet te komen, werken we tot de zomervakantie met een 40-minutenrooster met 

in de middag een flexrooster waarin we leerlingen de mogelijkheid gaan bieden om keuzes te 

maken voor verschillende vormen van ondersteuning. U kunt daarbij denken aan:  
- Extra vakinhoudelijke contactmomenten en vakinhoudelijke bijspijkermodules om 

achterstanden in te halen; 

- Ondersteuningsmodule ‘leren leren’; 

- Werkflexuren, uren waar leerlingen onder toezicht zelfstandig aan het werk zijn; 

- Studeren en leren op school voor de eindexamenklassen (SELOS); 

- Extra oefenen voor vakken: practica, vaardighedentraining voor luistertoetsen en 

leesvaardigheidstoetsen, project- of samenwerkingsopdrachten, atelieruren voor 

praktijkvakken als muziek en beeldende vorming; 

- Afnemen en inhalen van toetsen; 

- Examentraining 5H en 6V (vanaf 10 april). 

 

Reguliere lessen en daarnaast een flexrooster 
Alle reguliere lessen worden in het basisrooster van 40-minuten aangeboden. Leerlingen houden 
daardoor voor alle reguliere uren hun eigen docenten en de vaste groepssamenstelling. Daarnaast 
kiest de leerling voor de middag uit het hierboven vermelde aanbod.  

 
Het flexrooster in de middag loopt tot 16.00 uur en heeft een verplichtend karakter. De leerling 

kiest in basis zelf in Zermelo. De mentor bepaalt daarna in afstemming met de leerling of de keuze 
voldoende recht doet aan de benodigde ondersteuning. Er geldt aanwezigheidsplicht voor de 
vastgelegde keuzes. In de praktijk betekent dit dat niet alle leerlingen tot 16.00 uur aanwezig 
hoeven te zijn. Om te zorgen dat het keuzeproces goed verloopt, is in het rooster een mentoruur 
ingeroosterd.  
 

Invulling van de weken tot aan de voorjaarsvakantie 
Tot aan de voorjaarsvakantie zal de tijd in de middag voornamelijk gebruikt worden voor het 
inhalen van gemiste toetsen in de afgelopen toetsweek. De examenleerlingen hebben al informatie 
ontvangen over de planning. De overige leerlingen worden komende week geïnformeerd.  
Het basisrooster met 40-minuten wordt vandaag zichtbaar in Zermelo. De pauzetijden voor leerjaar 
4 en hoger is aangepast. 
 

Met deze brief hopen we u voldoende duidelijkheid te hebben gegeven om maandag te starten met 
het nieuwe rooster.  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
De schoolleiding 

 

 

 

 

 

 
 


