
          • dagelijkse start met de mentor

         • bioritme-rooster

        • acht keuzelessen per week

       • vier ondersteuningslessen per week

      • examen in klas 3

     • mavo en havo

    • beloningssysteem: weg met onvoldoendes!

De Dyk
MAVO EN HAVO



EEN LESWEEK OP DE DYK - PERSOONLIJK LEREN
ma di wo do vr

1 09:00 09:30 mentor mentor mentor mentor mentor

2 09:30 10:15 P-les P-les P-les P-les mentor

10:15 10:20 eetdrinkpauze in lokaal

3 10:20 11:05

4 11:05 11:50

11:50 12:20 pauze

5 12:20 13:05

6 13:05 13:50

13:50 13:55 eetdrinkpauze in lokaal

7 13:55 14:40 P-les P-les P-les P-les

8 14:40 15:25 O-les O-les O-les O-les

Dagelijkse start met de mentor

• algemene en studievaardigheden
• coaching bij keuzes
• planning en reflectie
• bespreking resultaten
• LOB

middagpauze (op rookvrij schoolterrein)

twintig vaste vaklessen per week
instructie, toetsen

O-lessen

• drie of vier per week
• ondersteuning per vak
• in kleine groepen
• ondersteuning gelukt: toets opnieuw maken!

beloningssysteem

weinig onvoldoendes?
dan geen o-les
dus eindigt de lesdag om 14:40 uur
Da’s mooi: goede cijfers leveren vrije tijd op!!

vierkant bioritmerooster

aangepast aan puberbrein:
  • later starten
  • instructie en toetsen tussen 10:00 en 14:00
(bijna) geen lesuitval
iedereen start om 09:00
vaste eindtijden

persoonlijk lesrooster (P-Les)

acht persoonlijke lessen per week
kiezen naar behoefte
maatwerk in aanbod
  • meer of minder lessen per vak
  •  examen in mavo 3
  • mavo- en havoniveau

ruimte voor bijzonder aanbod
  •  koken
  •  programmeren
  •  mediaklas
  •  digitale vaardigheden
  •  informatietechnologie

sportklas
• meer en andere sporten
• EHBO-diploma
• organiseren evenementen
 
theaterklas
• acteren en improviseren
• voorstellingen maken
• voorstellingen bezoeken
• buitenschoolse workshops
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BIORITMEROOSTER
Onderzoek wijst uit dat kinderen in de puberleeftijd lastig inslapen ’s avonds en daarom ’s 
ochtends vroeg niet altijd op hun best functioneren. Dit heeft een biologische reden en hangt 
samen met allerlei ontwikkelingen in de hersenen. Bij De Dyk willen we hier rekening mee 
houden. Daarom starten we de schooldag pas om 09.00 uur. We starten de dag ‘rustig’ op met 
een mentorles. Instructielessen beginnen vanaf 10.20 uur, een tijdstip dat je weer helemaal 
scherp bent. Dat levert betere prestaties op!

PERSOONLIJKE KEUZELESSEN
Het blijkt dat de motivatie van een leerling stijgt wanneer het onderwijs beter aansluit bij het 
niveau en als er invloed is op het ‘wat en wanneer’. Bij ons op school kies je daarom ruim 30% 
van de lessen zelf. Dat geeft ruimte:
• om meer lessen in een vak te kiezen als je dat nodig hebt;
• om minder lessen in een vak te kiezen als dat kan;
• om te kiezen voor talentlessen: lessen waarin extra activiteiten worden aangeboden.

EXAMEN IN KLAS 3
Door het  persoonlijke lesrooster dat afgestemd is op jouw behoeften, is het mogelijk om in 
klas 3 al examen te doen in een vak waar je erg goed in bent. Dit geeft in het vierde jaar ruimte 
om bijvoorbeeld een extra vak te volgen, meer tijd te besteden aan een moeilijk vak, op een 
hoger niveau een vak te volgen of extra aandacht te besteden aan mbo-vaardigheden.

MAVO EN HAVO
Voor elk vak bepaal je in overleg met je mentor je niveau. Je kunt alle vakken op havo-niveau 
doen of een paar vakken op havo- en een paar vakken op mavo-niveau (vmbo-t). Of natuurlijk 
alle vakken op mavo-niveau. Aan het eind van de derde klas maak je de keuze: ga je voor het 
examen vmbo-t (mavo) of voor havo 4?

DAGELIJKS MENTORAAT
Elke dag zie je jouw mentor. Die helpt je met de planning en met het maken van keuzes.       
Op De Dyk signaleren we problemen in de voortgang snel en we reageren meteen. 
De ontwikkeling van jou als leerling wordt dagelijks door de mentor waargenomen en wekelijks 
besproken. De mentor helpt je tot aan de vervolgopleiding.

BELONINGSSYSTEEM
Ten slotte is er een slim beloningssysteem dat motiverend werkt. Als je geen of bijna geen 
onvoldoendes hebt, verdien je vrije tijd. Heb je wel onvoldoendes, dan verdien je extra uitleg en 
aandacht. Dat krijg je dan ook van ons. Op De Dyk vinden we belonen een stuk leuker dan 
straffen.


