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Voor de flexuren kunnen leerlingen zelf bepalen waar zij 
behoefte aan hebben. Zo kunnen zij kiezen voor studie- of 
huiswerkflexuur, waarbij er onder begeleiding huiswerk kan 
worden gemaakt of (in groepjes) aan opdrachten kan worden 
gewerkt. In de de studieflexuren is er bovendien aandacht voor 
het leren leren en het leren plannen.

Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor vakflexuren. Tijdens 
deze uren krijgen leerlingen extra begeleiding in een bepaald 
vak van een vakdocent. Ook kunnen vakdocenten een advies 
geven aan de leerlingen om verdieping te volgen in een bepaald 
vak tijdens deze uren, bijvoorbeeld omdat zij willen 
voorbereiden op een overstap naar de havo. 

Voordelen van het flexrooster
Het verbeteren van de motivatie van leerlingen door keuzemogelijkheden 

Ruimte om in te spelen op de leerbehoefte van de individuele leerling : veel meer maatwerk 

De mogelijkheid hulp en begeleiding te bieden bij het maken van het huiswerk 

Bijna (t)huiswerkvrij onderwijs

Ruimte in het rooster voor het aanleren van vaardigheden

Mogelijkheden voor extra activiteiten in de middag

Verplicht of keuze

Kiezen is lastig. Daarom kijkt de mentor mee. Tijdens de 
mentorgesprekken komt niet alleen de studievoortgang aan bod, 
maar wordt ook besproken wat dit voor de keuzemogelijkheden 
en planning betekent. Zo kan het verstandig zijn om extra 
vaklessen te volgen als een leerling moeite heeft met een bepaald 
vak en is er gelegenheid om alvast voor een toets te leren als er na 
schooltijd een training of muziekles gepland staat.

 De verschillende soorten flex 

Door de verschillende soorten flexuren zijn we op Johannes Bosco beter 
in staat begeleiding, aandacht en uitdaging te integreren in onze 
dagelijkse onderwijspraktijk. Hieronder de belangrijkste 
soorten flex op een rijtje:

HWF (Huiswerkflexuur) Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze huiswerk op 
school maken of liever thuis. Tijdens de huiswerkflex kunnen zij onder 
begeleiding opdrachten maken, leren of een toets voorbereiden. Dit 
maakt Johannes Bosco een bijna (t)huiswerkvrije school voor de leerlingen 
die dat nodig hebben. Ook deze keuze kan de leerling zelf maken, 
natuurlijk in overleg met mentor en ouders.

STF (Studieflexuur) Tijdens deze uren worden leerlingen geholpen met 
het leren leren en leren plannen. Ook RT-lessen, faalangsttraining en 
examenvreestraining vallen onder deze categorie.

VAK (Vakflexuur) Tijdens dit flexuur helpen docenten leerlingen met een 
specifiek vak. Leerlingen kunnen hier zelf voor kiezen, of een docent of 
mentor kan een leerling adviseren een bepaald vak te volgen. 

Cambridge Engels
Leerlingen kunnen ook kiezen om een Cambridge Engels diploma te 
halen. Cambridge English Qualifications zijn toegespitste examens, die 
het leren van Engels plezierig, effectief en nuttig maken. Het diploma’s 
wordt internationaal erkend!

JB-actief
Het JB-actiefprogramma maakt onderdeel uit van de flexorganisatie. 
Leerlingen kunnen dus ook voor een sportieve, muzikale, technische of 
kunstzinnige flexles kiezen om de schooldag mee af te ronden. Op het 
programma staan bijvoorbeeld Streetart, voetbal, trampoline springen, 
fotografie, legoleague en spelen in de schoolband. Het programma-
aanbod wisselt per periode van 5 weken.

-

Maatwerk en keuzemogelijkheden voor de leerlingen, dat 
is waar het flexonderwijs voor staat. Het flexrooster heeft 
minder reguliere lesuren voor de leerlingen, maar meer 
ruimte voor begeleiding bij vakken en vaardigheden die 
leerlingen moeilijk vinden.  

 Kernlessen  en  flexuren

Elke dag hebben de leerlingen maximaal 6 lesuren van 45 
minuten die zij volgen met al hun klasgenoten, de 
kernlessen. In deze lessen worden alle onderdelen en 
vaardigheden behandeld die de leerlingen nodig hebben 
voor hun overgang of examen. 

Naast de kernlessen staan er aansluitend elke dag 3 
flexuren ingeroosterd. Iedere leerling moet per week een 
minimum aantal flexuren volgen, het aantal is afhankelijk 
van de leerweg en het leerjaar. Meer mag altijd, leerlingen 
die moeite hebben met bepaalde vakken kunnen op deze 
manier meer uren in die vakken volgen, op het moment dat 
zij dat nodig hebben. 

Starten met je mentor

Hieronder staat een voorbeeld van hoe het flexrooster eruit 
ziet. De mentorbegeleiding duurt een lesuur en kan een aantal 
keer per week worden ingepland: met de hele klas, met een 
groepje leerlingen of voor individuele gesprekken. Zo kunnen 
de leerlingen goed begeleid worden in hun ontwikkeling.  

Meer info? check de animatie voor de 
nieuwe brugklassers! Voor vragen en 
antwoorden, zie onze site!




