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Beste leerlingen van klas 1 tot en met klas 6,
Komend schooljaar (2018-2019) gaan
we werken met het aangekondigde
80-minutenrooster en de Hageveld
uren van 40 minuten. We hebben
het afgelopen jaar besteed aan
de inhoudelijke voorbereiding, de
roostertechnische oplossingen, aan
het kiezen en inschrijven in Magister
en het aanbod van de verschillende
vakken in de Hagevelduren.

In dit boekje lees je over al die zaken,
hoe we ze gaan organiseren en welke
veranderingen dat met zich meebrengt. Ook staan de spelregels erin,
want dan weten we allemaal vanaf
het begin wat de afspraken zijn
waaraan we ons dienen te houden.
Op de website en in de schoolgids
komt dit ook te staan.

Lessen van 80 minuten
De lessen worden in de meeste gevallen
gegeven in blokken van 80 minuten. De
docenten zijn het afgelopen jaar vooral
bezig geweest met het bedenken en
soms ook uitproberen van lessen die zo
gevarieerd mogelijk zijn. Iedereen begrijpt
dat jullie niet zitten te wachten op lessen
waarin je 80 minuten moet zitten luisteren.
We doen ons uiterste best om voor lessen
te zorgen die zo gevarieerd en afwisselend
mogelijk zijn en waarin je veel leert.
Per lesdag heb je meestal drie of vier
lesblokken van 80 minuten. Soms is er
een les van 40 minuten. Daarnaast zijn
er Hagevelduren.

08.30 – 09.10
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Hagevelduur

09.10 – 10.30

les

10.30 – 10.50

pauze 1

10.50 – 12.10

les

12.10 – 12.40

pauze 2

12.40 – 14.00

les

14.00 – 14.40

les / me klas 1, 2, 3, 4
Hagevelduur klas 1, 2, 3, 4

14.40 – 15.20

les / me klas 5, 6
Hagevelduur

15.20 – 16.00

Hagevelduur klas 5, 6

We zetten de voordelen van het
80-minutenrooster nog een keer op een rij:
➤ Leerlingen hebben per dag minder
verschillende vakken met huiswerk
➤ Leerlingen hoeven met minder zware
tassen te sjouwen
➤ Er gaat minder lestijd verloren door
leswisselingen
➤ Er ontstaat meer rust in de school
➤ De docent kan zich op drie à vier groepen
per dag concentreren i.p.v. op zes of zeven
➤ De kern van de vakken komt in de
verplichte lessen aan bod
➤ Een les van 80 minuten maakt
differentiëren beter mogelijk
➤ Er zijn minder verschillende vakken
per dag, dus minder versnippering
➤ Er blijft ruimte over voor ondersteuning,
verbreding, verdieping en masterclasses,
oftewel de Hagevelduren.
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Hagevelduren in categorieën
De Hagevelduren zijn blokjes van 40 minuten
waarvan je er elke week minimaal vijf moet
volgen. Het kan ook zijn dat je in een
bepaalde week er 7 wilt kiezen. Dat kan,
want meer mag altijd. Als er plaats is.

Hoe vaak moet je naar een
Hagevelduur?

We hebben de Hagevelduren ingedeeld in
vier categorieën. Elke categorie heeft een
code en die code zie je ook altijd terug in
het overzicht van het aanbod dat je krijgt.

In het aanbod staat beschreven hoe vaak een
Hagevelduur in een periode wordt gegeven.
Als je voor een steunles kiest, duurt die
meestal de hele periode. Dat geldt ook
voor de meeste masterclasses. Wanneer een
Hagevelduur deel uitmaakt van zo’n serie
lessen, dan dien je al deze uren in een
periode te volgen. Sommige masterclasses
duren maar drie of vier weken.

SL

WU

MC

VA

steunles waarin je van een vakdocent in een vak dat je moeilijk
vindt, extra uitleg krijgt. Dit kan
ook een andere vakdocent zijn dan
van wie je les hebt
werkuur waarin je bij een vakdocent van een vak naar keuze rustig
kunt gaan zitten werken, aan dat
vak of aan iets anders. Vragen stellen mag. Je kunt ook zelfstandig
op het leerplein of in de mediatheek een werkuur doen als je je
laat inschrijven via de leerpleinbegeleider/mediathecaris
masterclass geeft extra uitdaging
in een onderwerp van een vak dat
je leuk/makkelijk vindt. Ook de
verbredingsprojecten zitten daarin.
vaardigheidstraining, een serie
lessen waarin je een bepaalde
vaardigheid onder de knie leert
krijgen, bijvoorbeeld leren plannen
en structureren of samenvattingen
maken. Maar ook de RT,
faalangst- en sovatraining
vallen in deze categorie.
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Je kiest vijf Hagevelduren per week. Dat
doe je in de PeP-week voorafgaand aan de
periode voor de hele periode.

Sommige Hagevelduren zijn eenmalig.
Een werkuur bijvoorbeeld kun je per week
opnieuw kiezen, afhankelijk van je behoefte.
Een werkuur ontstaat in de bovenbouw
soms ook als een les uitvalt. Als je voor
zo’n werkuur kiest en je laat inschrijven,
geldt dat ook als Hagevelduur. Als er geen
docenten beschikbaar zijn in een lokaal, kun
je ook terecht op een van de vier leerpleinen
om zelfstandig aan het werk te gaan.
Ook daar moet je je aanmelden bij de
leerpleinbegeleider, zodat het meetelt
als Hagevelduur.

Hagevelduren kiezen
Hagevelduren zijn keuze-uren. De keuze
bepaal je in principe zelf. Het aanbod wordt
aan het begin van elke periode (tijdens de
PeP-week) bekend gemaakt. Jullie kunnen
het overzicht steeds in de ELO vinden voor
je eigen leerjaar. Als je het lastig vindt om
te kiezen, kun je altijd je ouders en/of je
mentor om advies vragen.

Inschrijven in Magister
Een Hagevelduur dat niet in Magister is
aangemeld, wordt niet meegeteld.
Inschrijven voor de Hagevelduren gebeurt
voorafgaand aan een periode in de PeP-week,
vanaf het moment dat het rooster voor de
nieuwe periode bekend is.
Als je naar je persoonlijke rooster in Magister
gaat, zie je aan het begin en aan het eind van
de lessen een Hagevelduur staan. Wanneer je
daarop klikt, verschijnen de mogelijkheden
waaruit je kunt kiezen. Dan ga je naar de ELO
om te lezen wat de inhoud van dat uur is.
Als het je aanstaat, klik je op de code en ben
je ingeschreven. Elk Hagevelduur heeft zijn
eigen code, die overeenkomt met het aanbod
zoals je dat in de ELO hebt kunnen lezen.
Voorbeeld: 1SL_ak is dus een steunles van
aardrijkskunde voor de brugklas.
Als je inschrijft voor een Hagevelduur van
80 minuten, moet je op allebei de blokjes

van 40 minuten klikken. Zodra je bent
ingeschreven, verschijnt je naam ook op de
deelnemerslijst van de docent. Je mentor
kan via Magister zien hoeveel keuzes je hebt
gemaakt.

Wat te doen bij overinschrijving?
Tijdens de Hagevelduren wordt gewerkt in
groepen van maximaal 20 leerlingen (met
uitzonderingen). Het kan dus voorkomen dat
je niet bij je eerste keuze terecht kan omdat
de groep al vol is. Dat merk je, doordat je bij
het aanklikken van het aanbod geen toegang
krijgt. Als dat het geval is, kijk je eerst nog
even in je persoonlijke rooster om te zien
of dezelfde steunles ook nog op een ander
tijdstip in de week wordt gegeven.
Is dat niet het geval, dan mail je naar
H-uren@hageveld.nl. In het teamoverleg
wordt dit uitgewisseld. We gaan met de secties in overleg om te zien hoe we veelgevraagde Hagevelduren vaker aan kunnen bieden.
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Mag je tijdens een periode nog wisselen?
Tot en met het einde van de PeP-week en
de aansluitende vakantie kun je nog van gedachten veranderen en je keuzes aanpassen.
Is de periode eenmaal begonnen, dan staan
je keuzes vast. We moeten ervan uit kunnen
gaan dat de deelnemerslijsten kloppen en
tegelijkertijd voorkomen dat een docent een
hele lessenserie ontwerpt om vervolgens te
ontdekken dat iedereen zich plotseling heeft
uitgeschreven.

Als je in de tweede klas alle drie de moderne
vreemde talen volgt (dus Frans én Duits én
Spaans) mag je de lessen van de derde taal
ook als Hagevelduren meetellen.

Is een Hagevelduur verplicht?
Je hebt al eerder gelezen dat je in principe
zelf bepaalt naar welke Hagevelduren je toegaat. Maar de verplichting van minimaal vijf
Hagevelduren per week geldt voor iedereen.

Extra vakken tijdens Hagevelduren

De mentor controleert of je aan het juiste
aantal Hagevelduren deelneemt. Is dat niet
het geval, dan volgen er maatregelen.
Als je je hebt ingeschreven, wordt je aanwezigheid ook geregistreerd. Op ongeoorloofd
afwezig zijn volgen dezelfde sancties als bij
een gemiste les (dubbele tijd nablijven e.d.).
Een vakdocent zal je niet verplichten naar
een steunles of een werkuur te komen; hij
kan het je wel adviseren. Dat advies geeft hij
ook aan de mentor door. Je mentor kan je wél
dringend adviseren naar de steunles of een
werkuur van een bepaald vak te gaan.

Latijn is in klas 2 en 3 altijd “extra”, dus als
je Latijn kiest, dan mag je die lesuren ook als
Hagevelduren meetellen.

Wat als een docent ziek is en
het Hagevelduur uitvalt?

Wanneer je in de loop van de periode merkt
dat je een bepaald vak toch moeilijker vindt
dan je had verwacht, wil je misschien graag
voor dat vak alsnog een steunles volgen.
Wanneer er bij die steunles nog plaats is, ga
je met de docent die de steunles geeft, overleggen of het zinvol voor je is om nog aan te
haken. Zo ja, dan meld je je aan via Magister.
Er kunnen dus wel Hagevelduren bij, maar
niet af.

Wanneer een docent ziek is, dan heb je
de keuze om het te laten vervallen, je in te
schrijven op een ander Hagevelduur (als daar
nog plaats vrij is), of zelfstandig te werken op
het leerplein.
Als je zelf onverhoopt ziek mocht zijn, dan
gelden precies dezelfde regels als bij de
lesuren. Je ouder(s)/verzorger(s) melden je
afwezig door ziekte en je probeert achteraf
de gemiste lesstof nog in te halen, door je
bijvoorbeeld in te schrijven op een werkuur.

ken. Daarvoor kiezen we de volgende tijden:
10.30 uur voor de eerste pauze en 12.10 uur
voor de tweede pauze.
Om met 1350 leerlingen tegelijk pauze te
houden, hebben we het vloeroppervlak van
de kantine uitgebreid, gaan we ervoor zorgen
dat er veel meer zitgelegenheid komt en stellen we tijdens de pauzes ook de leerpleinen
open voor gebruik. De leerpleinen 1 en 3 zijn
tijdens de pauzes bedoeld voor de bovenbouw
en VIA en de leerpleinen 2 en 4 zijn tijdens
de pauzes open voor de onderbouw.
Als het mooi weer is, gaan we ervan uit dat
zoveel mogelijk leerlingen naar buiten gaan
om te pauzeren.

Kapstokken
Omdat je nog maar voor maximaal drie of
vier vakken per dag boeken nodig hebt,
vragen we je om die de hele dag bij je te
hebben in je tas. Daarmee komt je kluisje vrij
om je jas in op te bergen. Bijkomend voordeel
is dat er niet langer een berg jassen op de
grond ligt.
De kapstokken gaan we in de zomervakantie
weghalen, zodat we langs de glazen wand
ook zitplaatsen kunnen creëren terwijl de
doorgang toch vrij blijft. Ook gaan we een
aantal kluisjes verplaatsen van de kantine
naar een andere plek in de school. Hoe meer
ruimte we beneden vrijmaken, hoe plezieriger
de pauzes kunnen worden doorgebracht.
Bij slecht weer komen er verrijdbare kapstokken in de foyer en kun je daar je natte jas
ophangen.

Tijdens de openingstijden kun je altijd op
een leerplein terecht als er nog plaats is.
Wanneer je wilt dat jouw verblijf daar wordt
aangemerkt als een Hagevelduur, moet je
je bij aanvang van dat uur laten aanmelden
in Magister door de leerpleinbegeleider.
Op leerplein 1 wordt in stilte gewerkt.
Op leerplein 2, 3 en 4 mag rustig worden
overlegd, bijvoorbeeld als je samen aan een
profielwerkstuk bezig bent.
Wanneer je tijdens de pauzes gebruik maakt
van een van de leerpleinen, mag je er ook
eten en drinken. Dus uitsluitend tijdens de
pauzes! Dan rekenen we er natuurlijk op dat
je je eigen rommel (gescheiden!) weggooit
en je je plek netjes achterlaat.

Trap op en trap af
Omdat we allemaal tegelijk van les wisselen,
gaan we de doorstroming beter regelen.
De houten trappen zijn om naar boven te
gaan; via de stenen trappen gaan we naar
beneden.

Gedragsregels op het leerplein
Pauzes en pauzeruimtes
Om een zo goed mogelijk rooster met lessen
van 80 minuten te maken, hebben we besloten om met gezamenlijke pauzes te gaan wer6 | Informatieboekje

Er zijn komend schooljaar 4 leerpleinen.
Alle leerpleinen starten om 8.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Alleen leerplein 2 (bij de
lokalen Nederlands) blijft tot 16.30 uur open.

“Na de zomervakantie hoor je meer.
Alvast een fijne vakantie.”
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