Rijswijk, november 2019

Geachte ouders/verzorgers,
Wij willen onze leerlingen uitdagen en ondersteunen om zo goed mogelijk te presteren op hun eigen
onderwijsniveau. Om die reden zijn wij dit jaar gestart met een 45-minutenrooster in plaats van een
50-minutenrooster. Hierdoor kunnen we meer maatwerkmogelijkheden organiseren op twee
vlakken: meer ondersteuning en begeleiding bij het leren of meer uitdaging voor wie dat nodig heeft.
We noemen dit ‘gepersonaliseerd leren’.
Vanaf deze week kunnen leerlingen, individueel of in kleine groepen, op maximaal twee momenten
in de week uitgenodigd worden om aan gepersonaliseerd leren deel te nemen. Het kan om allerlei
verschillende activiteiten gaan. Bijvoorbeeld bijles economie of Engels, een faalangstreductietraining,
studiebegeleiding of extra hulp bij rekenen. Per leerling bekijken we wie het meest in aanmerking
komt voor welke ondersteuning of uitdaging. We maken deze selectie op basis van schoolresultaten
en de leerlingenbesprekingen. De bedoeling is natuurlijk dat we op deze manier de schoolresultaten
van uw zoon of dochter kunnen verbeteren.
Hoe gaat het in zijn werk?
-

De leerling ontvangt een uitnodiging van de docent in zijn of haar Magisteragenda om bij een
bepaalde activiteit aanwezig te zijn. Meestal gaat dat om meerdere weken.
We verwachten dat de leerling aanwezig is op het aangegeven tijdstip en bij de aangegeven
lesruimte.
Absenten worden genoteerd. Afwezigheid zonder geldige afmelding door ouders wordt
gezien als spijbelen.
De activiteiten zullen meestal plaatsvinden aan het eind van de lesdag. Dus na de gewone
lessen.
Het kan zijn dat een leerling nu niet wordt uitgenodigd, maar later in het schooljaar wel.
Voor de duidelijkheid: dit programma zal niet voor alle leerlingen gelden, we selecteren de
leerlingen die dit het meeste nodig hebben of daar het meeste baat bij hebben.

Omdat dit een geheel nieuwe manier van werken betreft op onze school, zullen er in de organisatie
soms ook dingen niet helemaal goed lopen. We zullen door middel van evaluaties het hele traject
steeds verder verbeteren.
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd over de start van gepersonaliseerd leren. Mocht u toch
nog vragen hebben over gepersonaliseerd leren, dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen
met de mentor van uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,
J. Bos, Rector Rijswijks Lyceum &
Van Vredenburch College

