De Dyk

BIORITMEROOSTER

Het opnamevermogen bij pubers is ’s ochtends voor tien uur zeer matig. Een school voor
voortgezet onderwijs zou eigenlijk niet voor 10 uur moeten starten. Zo’n rigoureuze verschuiving
heeft consequenties voor het einde van de lesdag, vandaar dat op De Dyk gekozen wordt voor
een start om 09.00 uur. Door te starten met de mentorles en een werkles starten de lessen met
instructie pas om 10.20 uur. Dat levert betere cijfers op!

PERSOONLIJKE KEUZELESSEN

De motivatie van leerlingen stijgt naarmate zij zelf meer invloed hebben op ‘wat en wanneer’ en
wanneer het onderwijs beter aansluit bij hun niveau. Op De Dyk kiest de leerling ruim 30% van zijn
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 MAVO 3

Het persoonlijk leren van de leerling maakt het mogelijk te versnellen. Zo kan een leerling al in klas
3 examen doen in een vak waarin hij erg goed is. Dat opent allerlei mogelijkheden in het vierde jaar:
een extra vak, meer tijd besteden aan een vak dat moeite kost, vast op havoniveau aan de slag met
dat vak, extra aandacht voor mbo-vaardigheden.
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DE MAVO VOOR PERSOONLIJK LEREN

HAVO-ROUTE

Opstromen naar de havo kan in klas 1 en 2. Maar een grote groep leerlingen lukt dat niet, terwijl zij
wel havo-ambitie hebben. Die leerlingen schrijven zich in klas 3 in voor de havo-stroom. Zo worden
zij uitstekend voorbereid op de havo: meer zelfstandigheid en planningsvermogen, hoger tempo,
minder controle, groter toetsen, meer toepassingsgericht.

DAGELIJKS MENTORAAT

Elke dag start met de mentor. Dat is nodig in verband met onze manier van begeleiden: wij zitten
er bovenop. Zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt door de mentor
dagelijks waargenomen en wekelijks besproken. Daarnaast ondersteunt de mentor de leerling bij
alle keuzes: van de persoonlijke keuzelessen tot aan de vervolgopleiding.

BELONINGSSYSTEEM

De kers op de taart en mogelijk de grootste motivator in het leerproces van de leerling: het
beloningssysteem. Het is zo simpel. Als een leerling zorgt dat hij geen of nauwelijks onvoldoendes
haalt, is hij drie keer per week drie kwartier eerder uit.
Haalt hij wel onvoldoendes, dan krijgt hij meteen ondersteuningsles in heel kleine groepen (5
tot 10 leerlingen), maximaal drie keer per week. Zodra de onvoldoende is weggewerkt, verdient
de leerling weer de vrije tijd. De Dyk is in dit schooljaar gestart met dit systeem en het aantal
onvoldoendes is spectaculair gedaald: meer dan 80% in klas 1 tot bijna 60% in klas 4. Leerlingen,
ouders en personeel zijn allemaal bijzonder tevreden over deze manier van werken!

www.dedyk.piterjelles.nl

De Dyk is onderdeel van OSG Piter Jelles.

•

dagelijkse start met de mentor

•

bioritme rooster

•

tien keuzelessen per week

•

drie ondersteuningslessen per week

•

examen in mavo 3

•

havoroute in klas 3 en 4

•

beloningssysteem: weg met onvoldoendes!

EEN LESWEEK OP DE DIJK - PERSOONLIJK LEREN
VIERKANT BIORITMEROOSTER

DAGELIJKSE START MET DE
MENTOR

• aangepast aan puberbrein:

• algemene en studievaardigheden

- later starten

• coaching bij keuzes

- instructie en toetsen

tussen 10.00 en 14.00 uur

• (bijna) geen lesuitval

• iedereen start om 09.00 uur
• vaste eindtijden
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PERSOONLIJK LESROOSTER
• tien P-lessen per week
• kiezen naar behoefte
• maatwerk in aanbod

- meer of minder lessen per vak
- examen in mavo 3
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• bespreking resultaten

MIDDAGPAUZE
(OP ROOKVRIJ SCHOOLTERREIN)
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• planning en reflectie
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TWINTIG VASTE VAKLESSEN
PER WEEK

- havo route in klas 3 en 4

• ruimte voor bijzonder aanbod
- sportklas

BELONINGSSYSTEEM

- theaterklas
- kookcursus

- programmeren

SPORTKLAS

- digitale vaardigheden

• EHBO-diploma

• geen of nauwelijks onvoldoendes?
• dan geen O-les

- mediaklas

• meer en andere sporten

- …………………..........….

• organiseren evenementen

- drie per week

THEATERKLAS

- in kleine groepen (5-10 leerlingen)

• voorstellingen maken

• voorstellingen bekijken

O-LESSEN

- ondersteuning per vak

- ondersteuning gelukt: toets opnieuw
maken!

• dus eindigt de lesdag om 14.40 uur!

• da’s mooi: goede cijfers leveren vrije tijd

