
Welkom

Agnieten College Zwartsluis

“veranderingen in ons onderwijs “



Hoe doen we dat?
“Veranderingen in ons onderwijs”

Onderwerpen:

• Keuzewerktijd

• Toetsen

• Bufferuren

• Beter melden

• Maar eerst….



Hoe doen we dat?

• Opbrengsten van de enquête 

– Overkill aan toetsen 

– Keuzewerktijd was te vrijblijvend 

– Huiswerk maken niet vanzelfsprekend    

Het waarom van de veranderingen

• Onze stip op de horizon 

- Eigenaarschap centraal 

- Door ontwikkelingen onderwijs op maat 



Hoe doen we dat?
Keuzewerktijd

Keuzewerktijd zoals het was

- Eind van de dag

- De leerling gaf zichzelf hiervoor op

- Te vrijblijvend?

Keuzewerktijd zoals het wordt

- Twee vaste momenten per week

- Voor iedereen

- De leerling geeft zich op (vakdocent/mentor begeleidt de keuze)

- keuzemogelijkheden

• stilte-studie uur

• Huiswerk

• Plannen

• Ondersteuning kernvakken 





Hoe doen we dat?
Toetsbeleid 

• Toetsbeleid zoals het was 

- één toets en twee schriftelijke overhoringen maximaal per dag

• Toetsbeleid zoals het wordt 

- twee toetsen per week (soms drie) en de mogelijkheid voor 

een schriftelijke overhoring 

- alle toetsmomenten worden in Magister weggezet 



Hoe doen we dat?
Bufferuren

• Bufferuren zoals het was

- experiment in het schooljaar 2018-2019

- twee dagen tijdens het schooljaar

- inhalen en bijspijkeren  

• Bufferuren zoals het wordt

- vrijdagmiddag het 7e en 8e uur

- voor leerlingen die structureel het 

werk niet op orde hebben  

- we gaan uit van de groene pen 



Hoe doen we dat?
Beter melden 

• Beter melden zoals het was

- beter melden via een briefje

- gevoelig voor frauderen

- moeilijk controleerbaar

• Beter melden zoals het wordt 

- telefonisch door ouder/verzorger beter melden

- minder gevoelig voor frauderen

- beter controleerbaar 



Hoe doen we dat?

Tenslotte …..



Hoe doen we dat?
iPad  

• iPad zoals het was

- onderwijs hulpmiddel met veel mogelijkheden

- spanning rond het gebruik 

- voorbereiden op de maatschappij 

• iPad zoals het kan worden  

- blijft een mooi onderwijskundig hulpmiddel 

- gebruik binnen de school (/misschien thuis?) wordt beperkt

- maar …. er ligt een keuze onder   



Hoe doen we dat?
iPad  

Doorgeven van serienummer van de Ipad

Ga naar instellingen

Dan naar info

Serienummer maak printscreen

Stuur naar gevoerman@agnietencollege.nl


