Veelgestelde vragen over het rooster op het USG
(i.v.m. de nieuwe dagindeling (o.a. het 80-40 rooster) wordt onderstaand document in de loop van het jaar aangepast aan
de nieuwe situatie)

Beste ouders en leerlingen,
Regelmatig krijgen wij vragen die met het rooster te maken hebben. Om onduidelijkheden of
teleurstellingen te voorkomen hebben wij dit document gemaakt. In vraag- en antwoordvorm is te
lezen hoe wij zaken rondom het rooster, de profielkeuze, extra vakken, het dagrooster, tussenuren
enz. regelen.
Hebt u/jij toch nog een vraag die niet beantwoord is, mail dan s.v.p. aan info@usgym.nl.

Veel gestelde vragen door ouders:
Standaardrooster
1. Ik zie dat mijn zoon/dochter één of meerdere keren het 1e uur vrij is. Waarom doen jullie
dat?
Antwoord: Vanwege de ‘bandbreedte’ het 8e en 9e uur (waarin o.a. veel steunuren en keuzeactiviteiten plaatsvinden) wordt het standaardrooster zoveel als mogelijk aansluitend gemaakt, zodat
leerlingen geen tussenuren hebben en moeten wachten.
2. Er is toch 3 uur lichamelijke opvoeding. Mijn zoon/dochter heeft maar 1 blokuur (2 uur
achtereen)?
Antwoord: op jaarbasis heeft uw zoon/dochter 3 uur. Echter, lichamelijke opvoeding wordt net als
beeldende vorming in blokuren (2 uur achtereen) gegeven. Deze twee vakken zijn in het rooster aan
elkaar gekoppeld. De ene week 4 uur(2 blokuren) LO en 2 uur (1 blokuur) beeldend; de andere week
andersom.
3. Wanneer kan mijn zoon/dochter een 8e uur les hebben?
De onderbouw (leerjaren 1 en 2) heeft in principe geen 8e uur. Uitzondering kan LO zijn.
Middenbouw (leerjaren 3 en 4) kan wel 8e uren hebben.
4. Waarom heeft mijn kind in klas 1 soms geen muziek?
Antwoord: in leerjaar 1 hebben leerlingen 1 uur science en 1 uur muziek op jaarbasis. In het rooster
ziet u dit terug als blokuren (2 aaneengesloten uren). Sommige klassen hebben 2 kwintalen 1 x
blokuur science en geen muziek en 2 kwintalen 1x blokuur muziek en geen science. Andere klassen
andersom. Het laatste kwintaal kunnen leerlingen kiezen of zij muziek of science willen volgen.
5. Hanteren jullie een jaarrooster of perioderooster?
Antwoord: wij hanteren een jaarrooster (met uitzondering van LO en muziek in leerjaar 1). Uiteraard
zijn er aanpassingen in het jaarrooster, bijv. bij zwangerschapsverlof.
6. Hebben leerlingen voor een vak weleens blokuren?
Antwoord: een blokuur bestaat uit twee lessen achtereen. Voor een aantal vakken is dit wenselijk
zoals bijv. lichamelijke opvoeding. In andere gevallen is het een roosteroorzaak dat er een blokuur

ingeroosterd wordt. De uitgangspunten zijn als volgt: (waarbij moet worden bedacht dat sommige
vakken twee keer per week worden gegeven (2 uurs-vak) en sommige meer uren per week (3-uurs
vak of 4-uurs vak)).
-

2-uurs vak geen blokuur behalve LO, Science, Algemene Vorming, Kunst (beeldend/muziek)
3-uursvak kan 1x blokuur krijgen.
4-uursvak kan minimaal 1x blokuur hebben. Wanneer het roostertechnisch niet anders kan dan
dat er twee keer een blokuur moet komen, dan niet twee keer aan het eind van de dag.

1. gewenste blokuren onderbouw:
LO, Kunst(beeldend/muziek), Science, Algemene Vorming
2. gewenste blokuren middenbouw: LO
3. gewenste blokuren bovenbouw:
LO, Maatschappijwetenschappen, Kunst(beeldend/muziek)

Blokuren vallen zoveel mogelijk samen met 1e/2e, 3e/4e, 5e/6e en 7e/8e uur.
I.v.m. corona is besloten in het rooster schooljaar 20-21 zoveel mogelijk blokuren in te roosteren. Dit
is gedaan aantal leswisselingen en dus drukte in de gangen te beperken.
7. Heeft een leerling tussenuren (een uur geen les)?
Antwoord: leerjaren 1 t/m 3 hebben een aaneengesloten rooster. Bij ziekte of afwezigheid van een
docent wordt het rooster in leerjaar 1 en 2 zoveel mogelijk “dicht” geroosterd. Lukt dit niet, dan
vangt een andere collega, indien beschikbaar, het uur op.
8. Hoe gaan jullie om met het kiezen van extra keuzevakken?
Antwoord: het kiezen van extra keuzevakken speelt vnl. in leerjaren 4, 5.
Leerlingen kiezen voor leerjaar 4 keuzevakken. Vijf keuzevakken zijn verplicht en worden altijd
gehonoreerd. Toewijzing extra keuzevakken hangt af van ruimte bij lesgroep en/of rooster. Extra
keuzevakken worden pas ingeroosterd wanneer het basisrooster gereed is. Het maken van het
basisrooster is zeker op onze school vanwege de vele keuzemogelijkheden die wij bieden
ingewikkeld. Voor leerlingen wordt duidelijk of een extra keuzevak is ingeroosterd op moment dat
het rooster wordt gepubliceerd (meestal 3-4 dagen voor aanvang schooljaar).
Voor leerjaar 5 wordt op dezelfde manier omgegaan met het plaatsen van extra keuzevakken. Ook
hierbij speelt uiteraard de ruimte in de lesgroepen een rol. Veelal is het mogelijk een extra vak
(leerjaar 4 en 5) te volgen met een zgn. dubbel uur (botsing met een ander vak). Voor aanvang van
het keuzeproces leerjaar 3 en 4 krijgen leerlingen/ouders een brief van de decanen waarin uitgelegd
wordt hoe wij omgaan met extra vakken.
De eventuele leermiddelen behorend bij een extra vak kunnen pas besteld worden op het moment dat
duidelijk is dat het vak geplaatst is. Wij vragen voor het boek/leermiddelen van het extra vak wel een
bijdrage.
9. Kunnen in leerjaar 4, 5 alle vakken gekozen worden?
Antwoord: wij verplichten geen combinaties van vakken. De vakken die aangeboden worden kunnen
door leerlingen gekozen worden. Ouders en leerlingen moeten zich hierbij wel realiseren dat de vrije
keuze voor vakken ten koste gaat van een optimaal rooster. Wij achten echter het belang van vrije
keuze hoger dan een zo goed mogelijk rooster.
10. wanneer wordt het nieuwe rooster gepubliceerd?

Antwoord: het nieuwe rooster voor een schooljaar wordt voorafgaand aan het begin van het
schooljaar gepubliceerd (de donderdag of vrijdag voor de maandag dat het schooljaar begint).
11. Waar kan ik het rooster van mij zoon/dochter zien?
Antwoord: ouders en leerlingen zien in Magister het rooster (‘agenda’). Daarnaast is er voor
leerlingen en medewerkers een andere mogelijkheid, namelijk het rooster programma Zermelo. Via
de website of app kunnen leerlingen en medewerkers met een inlogcode ook daar roosters inzien.
Dit is handig vooral als je bijv. roosters van andere leerlingen, docenten, lokalen enz. wilt zien.
12. Bij wie moet ik terecht als ik een vraag over het rooster heb?
Antwoord: een vraag over het rooster kunt u het best mailen aan de conrector van de jaarlaag.
13. Hoe weet ik of mijn kind in klas 4, 5 alle vakken ingeroosterd heeft gekregen?
Antwoord: op moment dat het rooster gepubliceerd wordt (zie vraag 8) is te zien welke vakken
ingeroosterd staan.
14. Wanneer moet een profiel gekozen worden?
Leerlingen kiezen in leerjaar 3 (voor leerjaar 4) zodanige keuzevakken dat de mogelijkheid tot kiezen
van twee profielen in leerjaar 5 in principe mogelijk is. De definitieve keuze is in april. Tijdens de
ouderavonden in het begin van het schooljaar wordt dit besproken.
Leerlingen kiezen in leerjaar 4 (voor leerjaar 5) hun definitieve profiel(-en). De definitieve keuze is in
april.
Zie ook de power-point presentatie van de decanen op de website (Op het USG, ouders,
informatieavonden)
15. Hoe worden wij als ouders geïnformeerd over de keuzes die er zijn?
Voor elk leerjaar is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Tijdens de infoavond
leerjaren 3 t/m 6 spelen de decanen een belangrijke rol. Zij informeren de ouders over het
keuzeproces voor de profielen en over studiekeuze.
I.v.m. corona worden de informatieavonden in het schooljaar 20-21 online georganiseerd. Het
algemeen gedeelte (o.a. power-point van decanen) is op de website te vinden (Op het USG, ouders,
informatieavonden). Het mentoren deel is via Teams online.

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR LEERLINGEN.
(De veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders kunnen ook voor jullie interessant zijn.)
Standaardrooster
16. Hoe ga je om met een dubbeluren (twee vakken op één uur)?
Antwoord: duidelijke afspraken maken met betreffende docenten; welke uur volg je wel of niet.
17. Ik wil graag in een ander cluster. Wat kan er en hoe regel ik dat?
Antwoord: Kijk eerst of het andere cluster past in je rooster (zonder botsingen). Overleg vervolgens
met jouw mentor. Na overleg met de conrector kan een overstap naar een ander cluster ingevoerd
worden, mits er plaats is in het andere cluster en er geen scheve verhoudingen voor wat betreft de
aantallen per cluster ontstaan. Je bespreekt dit ook met de docent bij wie je in het cluster zit.
18. Ik heb 3 / 4 / 5 tussenuren, hoef ik dan het laatste uur niet te volgen?
Antwoord: ja, dat laatste uur moet je wel volgen. Er zijn twee studielokalen (B002 en C014) waar je
onder toezicht kunt studeren.
19. Ik heb vanwege uitval maar één uur les, moet ik dan naar school komen?
Antwoord: in dat geval mag je met de betreffende docent overleggen. Je mag dan thuis werken als
de docent akkoord gaat. Als er in de les iets gedaan wordt waarbij aanwezigheid nodig is, dien je naar
school te komen.
20. Ik heb wil graag een extra vak, maar dat staat niet in mijn rooster en ik wil het toch heel
graag volgen. Wat doe ik dan?
Antwoord: of een extra vak gehonoreerd kan worden hangt af van de ruimte bij een lesgroep en/of
het rooster. Soms is het mogelijk maar ontstaat er een dubbel uur (botsing met ander vak). Overleg
met de docent van het betreffende vak en de conrector. Inroostering van extra vakken geschiedt de
eerste week van het schooljaar.
21. Ik wil graag een vak laten vallen: wat kan er en hoe regel ik dat?
Antwoord: maak een afspraak met een decaan en bespreek dit.
22. Ik vind dat ik te veel tussenuren heb, hoe kan ik daar iets aan doen?
Antwoord: kijk zelf welke mogelijkheden je ziet tot beperking. Kom aan het begin van het schooljaar
(1e/2e week) langs bij de roostermaker. In samenspraak kan dan eventueel een verbetering ingevoerd
worden. Hierbij wordt altijd gekeken naar omvang clusters enz.
Dagrooster
23. Waar worden wijzigingen in het dagrooster gepubliceerd?
De wijzigingen in het dagrooster worden in Magister gepubliceerd. (bij twijfel kunnen leerlingen ook
op de website/Zermelo kijken, zie vraag 11 ouders).
24. Wanneer worden wijzigingen gepubliceerd?

Antwoord: Elke maandag is er overleg met de roostermaker over de wijzigingen in het dagrooster die
vooraf bekend zijn (afwezigheid docenten i.v.m. reizen, sportdag, nascholing enz..). In de praktijk
komt het erop neer dat dit soort wijzigingen een week van tevoren in het dagrooster staan.
Daarnaast heb je natuurlijk de plotselinge wijzigingen, m.n. door ziekte van een docent. Het kan
voorkomen dat deze wijziging pas ’s ochtends vroeg bekend is en ingeroosterd wordt. Overigens
prijzen wij ons gelukkig een laag ziekteverzuim te hebben.
25. Hoe wordt ziekte enz. opgevangen?
Antwoord: zie vraag 7.

