Steenwijk, 28 september 2018

Betreft: organisatorisch differentiëren, coachuren en startgesprekken

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 4havo,
Bij het zien van het rooster van uw zoon of dochter zult u misschien hebben opgemerkt, dat
de vakken er wat anders in staan dan in voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met een
eerste stap op weg naar vernieuwing van ons onderwijs.
Waarom vernieuwing van ons onderwijs?
Wij hebben gezien, dat de lespraktijk niet altijd even goed aansluit bij de veranderende
maatschappij en de belevingswereld van de leerlingen. Wij willen dat de leerlingen
stapsgewijs meer gepersonaliseerd gaan leren. (Zie ook de pagina ‘ons onderwijs’ op de
website). Hierdoor moeten zij beter in staat zijn om hun weg bij een vervolgopleiding en in de
maatschappij na de RSG te vervolgen.
Concrete invulling: DIF-uur
Leerlingen worden nog steeds op het eindexamen voorbereid, maar de weg daarheen kan
op verschillende wijzen worden ingevuld. Wij hebben ervoor gekozen om bij de vakken
Nederlands, Duits, Frans, economie, natuurkunde, biologie en CKV standaard één lesuur
van het programma af te halen en dit lesuur op een andere wijze aan te bieden.
Dit betekent dat de leerlingen een meer of minder gestuurde keuze krijgen, om bij deze
vakken een ondersteuningsuur of een verrijkingsonderdeel te volgen. Deze uren staan in het
rooster als DIF(ferentiatie) uur. De leerling kan op dit uur klikken en zich inschrijven bij de
keuze die op dat moment wordt aangeboden. We noemen dit organisatorisch differentiëren.
Begeleiding door de mentor/coach
Hierbij wordt ook de rol van mentor vervangen door de rol van coach. De coach heeft een
aantal momenten per week tot zijn/haar beschikking, waarop hij/zij met de leerling, vaker dan
voorheen, afspreekt om de voortgang te bespreken en hen te begeleiden bij het maken van
de juiste keuzes aangaande het DIF-uur.
U ziet dan ook op de roosters van een 4havo leerling, dat zij op de meeste dagen van de
week vanaf het 2e tot en met het 6e uur les hebben. Op het eerste uur van de dag is er ruimte
voor individuele coachgesprekken. De DIF-uren starten vanaf 1 oktober. Deze zijn niet
vrijblijvend. De uren worden ingevuld in samenspraak met vakdocenten en coach.
Startgesprekken in plaats van ouderavond
Ook de ouderavond aan het begin van het schooljaar vervalt. De algemene informatie die u
daar zou krijgen staat op de website. In plaats van de ouderavond nodigt de mentor/coach u
uit voor een startgesprek op school, samen met uw kind. De leerling zal dan een presentatie
houden waarin hij zijn doelen voor dit schooljaar presenteert en hij/zij geeft daarbij aan wat
hiervoor nodig is van ouders/verzorgers en van school. Deze uitnodiging heeft u ontvangen
of ontvangt u binnenkort. U kunt in Magister zien wie de mentor is van uw kind.
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u de mentor of mij bereiken via het nummer van de school.
Met vriendelijke groet,

E. Keun
Afdelingsleider havo bovenbouw a.i.
e.keun@rsgtrompmeesters.nl

bijlage: >>

Overzicht DIF uren in het rooster (zie ook Magister)
Maandag 1e
Coach

Dinsdag 1e
Coach

CKV-HAA

BI-ZEJ

Woensdag 1e
Coach

Donderdag 1e
Coach

Vrijdag 1e
Coach

BI-ZEJ

CKV-HAA

FA-JAS R
(grammatica)

CKV-HAA

EC-SOR

NE-KNO

NE-VIS

Maandag 7e
EC-SOR
CKV-DVD

Dinsdag 7e
DU-SPE

Woensdag 7e
NE-STA

Donderdag 7e
NA-KIE

Vrijdag 7e
NE-KNO R

BI-ZEJ V

NA-BOS

NE-VIS

CKV-DVD

Nota bene:
• Dif-uren zijn R(emediërend) of V(erdiepend);
• Steunlessen wisA (MVS en VRE) staan apart in het rooster vanaf 15 oktober op ma8 en wo8;
• Een DIF uur is niet zichtbaar als een leerling op dat moment een reguliere les heeft;
• In het rooster in Magister staat “DIF-uur”. Als je daarop klikt krijg je een keuze en kun je jezelf
als leerling inschrijven.
•

Als het opgeven voor een DIF-uur in Magister niet werkt, dan hoor ik het graag. Bijvoorbeeld
door een schermafdruk van Magister te sturen aan e.keun@rsgtrompmeesters.nl.

