
Pilotweek 1 leerjaar 2
12 november 2018 – 21 december 2018



Doel

Persoonlijke leerroutes
• Echte keuzes & goede begeleiding
• Flexibiliteit in tijd & inhoud
• Beperkt moeten & veel kunnen
• Balans tussen vraag & aanbod

Samenhangende inhoud
• Vaardigheden centraal
• Thematische vakoverstijging
• Echte contexten

Overzichtelijk dagritme
• Gezamenlijke en persoonlijke opstart
• Zelf te kiezen afsluiting



Dagritme

Begin Eind Invulling

08:30 09:30 Sessie 1: Opstart

09:30 11:00 Sessie 2: Lessen

11:00 11:15 Pauze

11:15 12:45 Sessie 3: ZW
(ma+woe: anders)

12:45 13:30 Pauze

13:30 15:00 Sessie 4: Lessen

15:00 16:00 Sessie 5: Afsluiting
en V-blokken



Wat: startsessie

Onderwijspilots Sessie 1: start van de dag
- Maandag verplicht met mentorgroep, 

weekplanning maken en laten
goedkeuren

- Verder mentortijd op afspraak, je kan in 
magister zien of je mentor wil dat je er 
bent.



Wat: sessie 2-4

Onderwijspilots Sessie 2, 3, 4: lessen, ZW, lessen
90 minuten per sessie



Wat: slotsessie

Onderwijspilots

Sessie 5: afsluiting
- Werktijd onder begeleiding van 

docenten.
- V-blokken: inhoud volgt snel
- Inschrijven via magister 

(doe je elke maandag)
- Je moet 2 van de 3 sessies aanwezig

zijn.
Dit betekent dat je nog kunt kiezen uit
dinsdag óf donderdag óf vrijdag om 
15.00 uur uit zijn!

- Maandag ben je om 12.45 uur uit en 
woensdag om 15.00 uur.



Planning en 
inschrijving

- Elke week op maandagochtend tijdens
sessie 1

- Schema met mogelijke keuzes
- Je schrijft je dus bewust in, vaker op 

momenten die voor jou nodig / belangrijk
/ nuttig zijn!

Gevolg: 
méér tijd met je docenten en mentor



Inschrijven

Vandaag:
- Filmpje kijken over inschrijven.

- Volgende week: echt plannen + 
inschrijven, dus maandagochtend
12 november om 8:30 aanwezig zijn in 
jouw domein

https://stichtingnuovo.sharepoint.com/sites/UniCPersoneelLeerjaar3/Gedeelde%20documenten/General/Schermopname%202018-11-05%20om%2008.50.34.mov


Wat betekent dit nu 
voor jou?

Een voorbeeldweek …



Dag van een leerling
Maandag

Mijn weekplanning maken en 
keuzes voor de dagafsluiting

Sessie 1: Dagstart
08:30 – 09:30

Ik ga mijn weekplanning maken 
en moet 2 keuzes maken in

dagafsluiting

Thema Maatschappij staat in 
mijn rooster

Sessie 2
09:30 – 11:00 Ik heb muziek! Jeaah

Ik heb Nederlands van Petra en 
Sanne in 2.23

Sessie 3
11:15 – 12:45

Wiskunde staat bij mij in het 
rooster, dus daar ga ik naar toe



Dag van een leerling
Dinsdag

In mijn weekplanning staat dat 
ik vandaag pas om 9.30 uur op 

school hoef te zijn.

Sessie 1: Dagstart
08:30 – 09:30

Ik moet vandaag een toets 
Duits inhalen dus meld me om

8.30 uur bij Caja

Duits Sessie 2
09:30 – 11:00 Ik heb thema Maatschappij

ZW nu … ik ga aan de slag met 
mijn ingeplande schoolwerk.

Sessie 3
11:15 – 12:45

ZW nu .. Ff kijken aan welke 
docent ik vragen kan stellen.

Thema Maatschappij Sessie 4
13:30 – 15:00

Ik heb MotiVaktie en werk 
samen met Elena

Ik heb me ingeschreven bij 
Sander. Leuk!

Sessie 5: Dagafsluiting
15:00 – 16:00

Ik ga nog even werken aan 
mijn schoolwerk.



Dag van een leerling
Woensdag

Ik start vandaag om 9.00 uur, 
want ik spreek mijn mentor

Sessie 1: Dagstart
08:30 – 09:30

Jippie even uitslapen, mag om 
9.30 uur beginnen.

Ha! Blokuur Frans, kom maar 
op!

Sessie 2
09:30 – 11:00 Ik ga sporten, zin in

MotiVaktie … nice : ) Sessie 3
11:15 – 12:45 Thema Maatschappij

Dramalessen Sessie 4
13:30 – 15:00 Frans

Vrij! Sessie 5: Dagafsluiting
15:00 – 16:00 Vrij!



Dag van een leerling
Donderdag

Uitslapen ja! Pas om 9.30 uur 
starten

Sessie 1: Dagstart
08:30 – 09:30

Ik spreek mijn mentor vandaag 
dus ben om 8.30 uur aanwezig

Thema Maatschappij Sessie 2
09:30 – 11:00 Engels

Werken aan ZW.
Check docenten voor vragen

Sessie 3
11:15 – 12:45 Werken aan ZW

Engels Sessie 4
13:30 – 15:00 Thema Maatschappij

Ik heb me ingeschreven bij 
Caja!

Sessie 5: Dagafsluiting
15:00 – 16:00

Ik heb me ingeschreven bij 
Debby



Dag van een leerling
Vrijdag

Nu nog niet, straks om 9.30 uur 
start ik 

Sessie 1: Dagstart
08:30 – 09:30

Ik haal mijn toets voor 
Nederlands in om 8.30 uur

Sport! Sessie 2
09:30 – 11:00 Nederlands

ZW … werken! Sessie 3
11:15 – 12:45

ZW … ik check de docent op de 
groep voor vragen!

Wiskunde Sessie 4
13:30 – 15:00 Duits

Ik ga aan ZW, zodat ik in het 
weekend niks hoef te doen.

Sessie 5: Dagafsluiting
15:00 – 16:00 Ik ga naar huis, lekker vrij!



Feedback

Waar ben je enthousiast over?

Waar heb je nog zorgen over?

Wat vind je nog onduidelijk?

Welke acties vind je nog nodig?



Communicatie

Altijd op de hoogte
unic-utrecht.nl/pilot
Wekelijkse updates
Documenten & presentaties

Eerste aanspreekpunt
Persoonlijke mentor

Verdere vragen
pilot@unic-utrecht.nl

http://www.unic-utrecht.nl/pilot/
mailto:pilot@unic-utrecht.nl


Bedankt!





Persona’s ontworpen door freepik.com

https://www.freepik.com/free-vector/collection-of-lovely-children-avatars_1258547.htm


