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• Dhr. C. van Hilten, rector

Welkom



• Persoonlijke leer- en ontwikkelingsdoelen

• Persoonlijke leerroutes

• Persoonlijke activiteiten

Persoonlijk Onderwijs



• Eigen ambities

• Eigen talenten

Ieder kind is anders



• Maximaal geluk

• Maximale leerresultaten

Ons doel voor uw kind



Van taakgericht naar doelgericht

Grotius



Nicole Hendrix en Hans Laven 



Programma

• Inleiding

•

• Vragen
• En uw kind?

Wat? Hoe?

Waar? Wanneer?



Wat je moet leren ligt vast, 
het hoe, waar en wanneer ga 
je steeds meer zelf bepalen. 



Wanneer?

Presentatie Poster Interview Film Schriftelijke
toets

Tijd Omschrijving
8.15-8.30 uur Teamoverleg docenten
8.30-9.00 uur Persoonlijke coaching (15 min. per leerling) of zelfstandig aan het 

werk
9.00-9.15 uur Opstart basisgroepen, alle leerlingen aanwezig
9.15-12.15 uur 3 vakken (lessen, hoorcolleges, keuzewerktijd individueel of in 

groepen, toetsen)
12.15-12.45 uur Lunchpauze
12.45-15.00 uur 3 vakken (lessen, hoorcolleges, keuzewerktijd individueel of in 

groepen, toetsen)



Wanneer?

Presentatie Poster Interview Film Schriftelijke
toets

Tijd Omschrijving
15.00 uur Einde lesdag
15.00 – 16.30 uur Persoonlijke coaching en mogelijkheid voor leerlingen om door 

te werken

• Indien volledige dag- en weekdoelen gehaald zijn, is leerling 
huiswerkvrij

• Leerlingen kunnen vanaf 8.15 uur aan de slag op school



• Géén lesuitval

• Géén tussenuren

• Learning portal altijd bereikbaar

Wanneer?

Film Schriftelijke
toets



Hoe?

Basisgroepen en lesgroepen

Basisgroep

• 15 leerlingen, één coach

• Heterogene groep, wat betreft advies basisschool



Hoe?

Lesgroep

• Variabele grootte, 
afhankelijk van behoefte en niveau

• Homogeen



Hoe?

Coaching



Hoe?

Rol van de coach

Begeleiding 
van het 
leerproces

Leren doelen 
stellen

Leren plannen

Leren leren

Leren 
reflecteren: 
tops en tips

Leren 
vooruitkijken 
en bijstellen



Doelen bepalen door leerling en coach

Invloed coach
in

vl
oe

d 
co

ac
h

tijd

ze
lfs

tu
rin

g



Trede- en themavakken

Trede Thema

Nederlands
Engels 
Frans
Duits

Spaans
Wiskunde 

Latijn

Aardrijkskunde
Geschiedenis

Biologie
Kunst muziek

Kunst beeldend
Skills & Future

KCV
Lichamelijke opvoeding







Samengevat

Niveaus

vwo+vwo

atheneum

gymnasium

havomavo



Hoe?

Lezing

Labsessie

Communicatie 
sessieSeminar

Workshop



Learning portal

Hoe?



Evalueren

• Woordbeoordeling

• Kleur

Hoe?





Evalueren

Hoe?

PresentatiePosterWerkstuk Interview Gesprek FilmSchriftelijke
toets



Niveaubepaling:

• Uiterlijk einde leerjaar 2

Hoe?

Film Schriftelijke
toets



Logboek

Hoe?

Presentatie Poster Interview Film Schriftelijke
toets





Coach gesprek

Minimaal 3 keer per jaar, overdag, max. 30 minuten

Ouderinfoavonden
(september en maart/ april)

Oudercontact



• Individuele begeleiding door coach
• Weinig huiswerk
• Geen lesuitval
• Geen tussenuren
• Veel structuur
• In de loop van 2 jaar keuze voor mavo, havo of vwo
• Vakken op hoger niveau mogelijk

Onze kernkwaliteiten

Schriftelijke
toets



Aanmeldingsprocedure

• Vóór 1 maart: advies basisschool

• Vóór 16 maart: digitale aanmelding via basisschool

• April: bericht definitieve plaatsing

• April / mei warme overdracht basisschool

• Juni: bericht plaatsing basisgroep

Hoe nu verder?



Heeft u nog vragen?



Wij hopen u te 
begroeten op 
de open dag!

Bedankt voor 
uw komst!


