
Avila College
Van harte welkom

uitdagen - ontdekken - verbinden



Wat gaan wij u vertellen?

• Onderdeel van ons onderwijsconcept: het flexrooster
• Traditioneel vs flexrooster
• Soorten flexuren
• Voordelen flexrooster
• Controle
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Ons flexrooster

• 3 lessen van 80 minuten
• Altijd een pauze na de lessen
• 5 flexuren van 40 minuten in de week volgen, naar eigen keuze
• Inschrijving voor flexuren: digitaal via Zermelo
• Rust in de school, minder leswisselingen
• Meer maatwerk voor de leerlingen door (eigen) keuzes



HWK



Flexuren

• SWT = studiewerktijd
• VST = vakstudietijd
• Stilte-uur = studiewerktijd in stilte
• Xpert-uur = “talentuur”



Xpert-uren
• Talentontwikkeling op o.a. de volgende gebieden:

– Drama
– Kunst
– Wiskunde
– Sport

• Voorbeelden van Xpert-uren:
– Schilderen op doek
– DJ-workshop
– Dinnershow organiseren
– Cambridge Engels
– Wiskunde+



Voordelen flexrooster

• Keuzemogelijkheden voor de leerlingen (leren keuzes maken)
• Meer inzicht in eigen leerproces
• Huiswerkarme school
• Leerlingen zijn op tijd als ze naar een flexuur komen, omdat ze 

5 ‘stempels’ moeten halen in de week
• Vakdocenten kunnen leerlingen beter ‘sturen’ en begeleiden 

op maat, per vak



Controle aantal flexuren

• Flexuren zijn onderwijstijd 
• Verantwoordelijkheid van leerling
• Wekelijkse controle door mentor (mentoruur)
• Wat als stempels niet gehaald worden?

– Gesprek met leerling en week erna inhalen
– Gesprek met ouders wanneer dit vaker voorkomt

• Stempels te halen (normaal gesproken 5 per week)



Dank voor uw aandacht en graag 
tot ziens op 30 januari bij ons 

Open Huis!
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