De Foorakker in St. Annaparochie (vmbo basis t/m vwo onderbouw en met mavo/vmbo theorie
afsluiting) is een op de toekomst gerichte school die onderwijs leuk en persoonlijk maakt. Die jou
helpt om met hard werken een hoger niveau te kunnen halen dan je hebt als je bij ons binnenkomt.
Een ICT georienteerde school waar je
zelf bepaalt welke vakken je wel en
welke vakken je niet op een hoger
niveau wenst te volgen. Een school
die jou helpt je eigen persoonlijkheid
verder te ontwikkelen, onderbouwde
meningen te vormen, discussies te
kunnen voeren en waar je geholpen
wordt om over je toekomst na te
denken en daar een beeld van te
vormen. Kortom; de school van
morgen waarbij het om jou persoonlijk gaat en wij het onze persoonlijke
opdracht vinden je bij dit alles super
goed te ondersteunen.

HAAL HET BESTE UIT JEZELF

De beste schoolprestaties haal je als
je begrijpt dat je niét voor de docent,
maar voor jezelf bezig bent. Onder
zoek en ervaring wijst uit dat zelf
standigheid en het kunnen plannen
van je opdrachten heel erg bepalend
zijn voor goede prestaties. Daarom
werk je bij ons met een speciaal
logboek, zo leer je bewust te plannen.
Ook krijg je geleidelijk aan op onze
school steeds meer verantwoorde
lijkheid voor je eigen leerproces om
je te helpen steeds zelfstandiger te
worden. Dat merk je in de workshop
tijd. Ook bespreken we elke dag even
kort het (nos)nieuws van de dag met
de gedachte: “nadenken over jezelf
en de wereld om je heen maakt je als
persoon sterker”.

HET LOGBOEK

Je krijgt van ons een logboek, een
agenda hoef je niet aan te schaffen.
In het logboek maak je een verdeling
per periode van wat je gaat leren. Dat
bepaalt weer wat je de komende
week gaat leren en zet je in de voor
uitblik op de week. Daarna maak je
een planning van wat er per dag van
minuut tot minuut gebeuren moet.
Dat neem je op in je weekplanning.
Dit gebeurt in de basegroup. Elke
week beschrijf je in het logboek hoe

je week is geweest in de terugblik op
de week en wat goed en wat minder
goed is verlopen. Dat bespreek je ook
elke week in het coachgesprek van 15
minuten met je persoonlijke coach.
Door het elke dag, elke week, het hele jaar
door op dezelfde manier te doen, groei
je in het “plannen leren door te doen”.

DE BASEGROUP

Elke dag begint om 8.30 uur met
de basegroup. Een half uur in de
ochtend waarin je de planning van
de dag opschrijft in je logboek. De
hele dag heb je docenten bij je die je
kunnen helpen, dus ook in de base
group bij het maken van je planning.
Nadat je je planning van de dag hebt
gemaakt is er tijd om het nieuws te
bekijken. Daarover praat je kort met
je medeleerlingen over door. Jouw
mening over het nieuwsfeit kun je
dan naar voren brengen én je kunt
reageren op de reactie van anderen.
Aan het eind van de dag is er weer
een basegroup van een half uur waar
je terugblikt op de dag; “wat ging
goed, wat kan beter”. De dag eindigt
om 15.45 uur. Zo staat de basegroup
dus voor leren plannen, leren discussiëren en zelfkritisch worden.

WORKSHOPTIJD

De theorievakken, zoals Nederlands,
wiskunde, geschiedenis, economie
en zo nog meer werken als volgt;
de helft van de lestijd volg je leer
activiteiten die zijn vastgesteld
door de docent en de andere helft
werk je aan je eigen leerdoelen en
opdrachten die je hebt vastgelegd in
je logboek, deze tijd heet workshop.
In deze workshoptijd kun je bijvoor
beeld meer tijd besteden aan vakken
waar je minder goed in bent en juist
weer minder tijd aan vakken waar
je heel goed in bent. Je hebt dus zelf
iets over je tijdsverdeling te vertellen
en daarmee invloed op je eigen prestaties.

DE LAPTOP

In de toekomst werken mensen
ontzettend veel digitaal. Nog
veel meer dan nu het geval is.
Vandaar dat wij met alle theo
rievakken digitaal werken in
een learning portal waar alle
opdrachten helder en overzichte
lijk geformuleerd staan. Ook geeft
dat jou de gelegenheid om elk
vak op jouw gewenste niveau te
kunnen doen. Bijvoorbeeld geschie
denis op vmbo-theorie en wiskunde
op havo niveau. Digitaal werken
zonder laptop is onmogelijk. Vandaar
dat je op de Foorakker de beschikking
moet hebben over een laptop.

DE PERSOONLIJKE COACH

Alles moet leren en leren doe je niet
alleen. In de lessen, maar ook daar
buiten willen we je graag onder
steunen. Vandaar dat je wekelijks een
gesprekje met je persoonlijke coach
hebt. Daar spreek je mee door hoe
je het leren en het plannen van jou
vindt gaan en die helpt je de juiste
weg te vinden hoe je problemen
op die gebieden aan kunt pakken.
Natuurlijk is er ook nog tijd om
andere zaken te bespreken als jij daar
behoefte aan hebt. Aandacht voor
elkaar is altijd voorwaarde voor goede
resultaten. We willen graag dat jij
ons motto voelt; ”ik hoor je, ik zie je”

De Foorakker

DE FOORAKKER MAAKT
HET PERSOONLIJK!

Uniek op de Campus Middelsee
is dat we jou via het leerwerk
plein programma laten orienteren
en proeven aan de verschillende
toekomst mogelijkheden. Dat doen we
in de lessen skills maar ook daarbuiten
middels gastlessen, bedrijfsbezoeken,
stages en zo meer. De eigen erva
ringen worden bijgehouden in een
portfolio. Zo kun je, op het moment
dat het er toe doet, bewust komen
tot belangrijke keuzes voor jouw
toekomst, zoals een vervolgopleiding
of een sector/profiel die bij jou past.
Langs deze weg ontdek je jouw eigen
toekomst en geef je er vorm aan.

CONTACT MET THUIS

Een goed contact met thuis zien we
als basis voor een goede samen
werking. Zo organiseren we geregeld
ouderavonden. Nog veel belangrijker
vinden we het persoonlijk contact
en ouder/leerling/coach-gesprekken
van een half uur of meer. Via onze
digitale leeromgevingen som en
stroom, (nieuws)brieven en mails

MEER INFORMATIE

Hartman Sannesstraat 5
9076 EB SINT ANNAPAROCHIE
Tel. (058) 880 16 50

houden we jou en je ouders/verzor
gers graag op de hoogte van alles wat
er op de foorakker speelt. Ouders/
verzorgers en school zorgen samen
voor een voor jou zo goed mogelijke
leeromgeving.

INVLOED OUDERS/
VERZORGERS EN LEERLINGEN

We vinden het belangrijk dat ouders/
verzorgers met ons mee denken. Dat
kan via de locatieraad en de klankbord
groep. Leerlingen hun inbreng en dus
die van jou vinden we net zo belangrijk.
Vandaar dat we hun of jouw mening
peilen in de leerlingenraad. Maar ook
daarbuiten staan we open voor goede
suggesties. Alles ter verbetering van ons
onderwijs en jouw kansen.

OPEN DAG EN DOEMIDDAG

Kom een kijkje nemen op onze open
dag op woensdag 8 februari 2017 of
geef je op voor de doemiddag op
woensdag 1 maart 2017. Natuurlijk
ben je ook bij ons welkom nadat we
samen even een afspraak hebben
gemaakt!

E-mail: defoorakker@pj.nl
www.defoorakker.piterjelles.nl
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