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28 oktober t/m 1 november: Pilot Examen & Eigenaarschap keuzerooster jaar 6
Beste examenleerlingen en ouders,
In de week na de herfstvakantie, van 28 oktober t/m 1 november, is er een ander rooster.
Deze week wordt een SE trainingsweek met keuzemodules, zodat jullie met jullie SE
voorbereiding en Profielwerkstuk (PWS) aan de slag kunnen. Hoe en waarom, dat staat in
deze brief. Het is belangrijk deze goed te lezen, want leerlingen moeten zelf in Magister
hun rooster samenstellen.
Wat is de SE trainingsweek?
De SE trainingsweek heeft als doel om leerlingen zelf het zwaartepunt te laten bepalen in
de voorbereiding op de eerste SE periode (18 t/m 26 november). Uitgangspunten hierbij
zijn dat iedere leerling elke dag op school komt en aldaar gedurende de week in totaal
minimaal 12 klokuren (720 min) begeleid of onder toezicht aan de slag gaat. De
overige tijd kan worden gebruikt voor zelfstudie of het volgen van extra modules. De SE
trainingsweek is een pilot en is samen met leerlingen ontwikkeld. We streven ernaar de
pilot in de week van 4 november weer samen met een representatieve groep leerlingen te
evalueren.
Waarom niet gewoon regulier les?
Twee redenen. In de week van de SE trainingsweek gaan leerjaar 4 en 5 op reis. Omdat
veel examinatoren deze reizen begeleiden, zou een fiks aantal lessen voor jullie leerjaar
uitvallen. En dat terwijl de SE’s eraan komen.
Daarnaast is er ook de behoefte om eens iets concreets te doen met het gegeven dat
iedere leerling andere behoeftes heeft in de periode voorafgaand aan het SE. De een wil
werken aan scheikunde, terwijl een ander juist op de talen wil focussen. Deze flexibiliteit
kun je als school gewoonlijk niet bieden. Deze week leent zich er nu wel voor, dus die
kans kunnen we niet laten liggen. Na deze week zijn er nog twee reguliere lesweken
voordat de SE periode begint.
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Hoe ziet de week eruit?
De meeste leerlingen zullen hun rooster geheel zelf van tevoren kunnen samenstellen (zie
kopje procedure hieronder). Ze volgen dus de lessen die voor hen het nuttigst zijn. De
inhoud van de lessen is bovendien afgestemd op de behoeftes van leerlingen. Hiervoor is
een representatieve groep leerlingen geïnterviewd: wat heeft uitleg nodig? Wat niet? Wat
willen jullie oefenen? Hoe kunnen jullie docenten jullie het best begeleiden? De input die
hieruit kwam is naar de docenten gegaan. Een aantal examinatoren heeft bepaalde
activiteiten voor een aantal leerlingen verplicht gesteld. Deze lessen tellen uiteraard mee
voor het weektotaal. Op basis van alle input is er een keuzerooster samengesteld.
Procedure
De mentor zal tijdens de mentorles van deze week aandacht besteden aan het hoe en
wat rondom het inschrijven en eventuele vragen beantwoorden. Omdat het toch allemaal
net even anders is, volgt hieronder een beschrijving van de procedure en een
stappenplan voor de leerlingen.
Leerlingen kunnen zich woensdag 16 oktober 17.00 uur t/m uiterlijk vrijdag 18
oktober 17.00 uur voor de modules van hun keuze inschrijven via Magister. Dit gaat op
vergelijkbare manier als bij de major/minor van Lichamelijke Opvoeding en herkansingen.
De modules worden duidelijk omschreven. Bij vragen over de inhoud van bepaalde
modules kun je de desbetreffende docent benaderen.
Stappenplan voor leerlingen:
- Bekijk het overzicht goed.
- Check of er al voor jou verplichte lessen in het schema staan.
- Bepaal welke keuzemodules je wilt volgen en denk daarbij aan het volgende:
o je moet elke dag tenminste 1 module volgen
o je moet gedurende de hele week minimaal 12 klokuren (=720 min) volgen,
inclusief eventuele verplicht gestelde lessen (deze komen in je magister
agenda van week 44).
o Kijk goed naar de omschrijvingen in Magister; sommige vakken bieden
verschillende modules aan en docenten hebben de mogelijkheid de inhoud
van de lessen nog iets bij te stellen.
o Maak een overzicht voor jezelf, zodat je snel kunt inschrijven in Magister.
- Inschrijven verloopt via Magister van woensdag 16 oktober 17.00 uur t/m vrijdag
18 oktober 17.00 uur.
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Zet zelf je modules + lokaal als afspraak in je Magister agenda
Verzuimregistratie verloopt volgens de bekende procedure.
Communicatie vanuit de docent verloopt via Magister
o Voorbereiding keuzemodules: je vind instructies + materialen in de
beschrijving van module.
o Voorbereiding verplichte lessen: de docent voert het als huiswerk in bij de
les in Magister (zoals gebruikelijk).
Op de dag zelf: check het definitieve lokaal waar je wordt verwacht.
Kom op tijd, voorbereid en gemotiveerd!

FAQ
Kan ik me ook voor minder modules inschrijven? Of meer?
Je moet minimaal 720 minuten aan modules volgen in totaal. Schrijf je je voor te weinig
uren in, dan word je ingedeeld. Je kunt je wel voor meer modules inschrijven.
Hoe moet ik kiezen?
Bepaal wat je nodig hebt en kies op basis daarvan. Je kunt altijd met een docent of je
mentor sparren over wat handig is.
Kan ik me voor teveel modules inschrijven en dan later bepalen of ik ga?
Inschrijven betekent dat je er moet zijn. Wat betreft verzuim gelden dezelfde regels als in
reguliere weken. Dus nee, inschrijven betekent dat je jezelf verplicht aanwezig te zijn.
Denk bovendien aan medeleerlingen die heel graag naar deze module zouden gaan die
voor jou tweede keus is, maar net achter het net visten. Kies dus bewust en committeer
jezelf.
Hoe weet ik of ik verplichte modules heb?
De verplichte lessen staan al in het blokkenschema en worden z.s.m. door de
roostermaker in de agenda’s gezet. Dit betreft een blokuur Wiskunde A/B, Grieks, Latijn,
Geschiedenis, Frans en de dossiertoets Wiskunde A/B.
Wat moet ik niet vergeten?
- Je moet je voor vrijdag 18 oktober 17.00 uur inschrijven. Doe je dit niet of niet
op tijd, dan word je ingedeeld waar plek is. Je kunt na de deadline ook niet meer
wijzigen.
- Je moet de modules zelf als afspraak in Magister zetten.
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De docent plaatst instructies ter voorbereiding en eventueel materiaal in Magister
als bijlage bij de module. Check daarom ruim van tevoren wat er van je wordt
verwacht en hoe je het beste uit de module en jezelf kunt halen.
Check op de dag zelf nog even het definitieve lokaal van jouw module.
Pak deze kans om je goed voor te bereiden voor je schoolexamens!

Tot slot…
Het team heeft er vertrouwen in dat dit samen met leerlingen samengestelde aanbod
zinvolle lessen biedt. We willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan de
voorbereiding op zowel het Schoolexamen als het Centraal Schriftelijk Examen. We
hopen dat de leerlingen de geboden kans aangrijpen om alvast goed in de modus voor
SE week 1 te komen.
Bij vragen, tips of overige opmerkingen, mail gerust!
Hartelijke groet,
Sabine Balk
Docent Engels & mentor leerjaar 6
Tevens lid van de Onderwijs werkgroep met thema examen & eigenaarschap
s.balk@hyperionlyceum.vova.nl
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