
op het Heerbeeck 
College in Best

Ontdek de 
allerbeste 
versie van 
jezelf

Ons onderwijsconcept



Op het Heerbeeck 
College draait 
het om jou!
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Wat vind jij belangrijk aan je middelbare school? Een diploma halen? 
Goed punt, maar wij vinden nog veel meer dingen van belang om je goed 
voor te bereiden op je toekomst. Sociale vaardigheden bijvoorbeeld, de 
ontwikkeling van je identiteit en talenten, burgerschap en je blik op 
de wereld. 

Op het Heerbeeck College kiezen we voor samen leren met klasgenoten en 

docenten. Dat zie je terug in ons nieuwe rooster. Wat daarin vooral belangrijk 

is, dat ben jij! Want iedereen leert op z’n eigen manier en wij willen jou geven 

wat jij nodig hebt. Daarom krijg je een leercoach. Met hem of haar bespreek 

je wat jij belangrijk en leuk vindt en waar je interesses en talenten liggen. 

Samen maken we vervolgens de juiste keuzes.

Het Heerbeeck College is helemaal ingericht op modern leren. 

Op onze leerpleinen werk je in groepjes of alleen aan je leerdoelen. 

Als Brainportschool staan innovatie, kennisdeling en samenwerking met 

bedrijven in de regio bij ons centraal. We werken aan alles wat jij straks 

nodig hebt: je 21st century skills. 

We hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om ons onderwijsconcept 

vorm te geven. Samen met leerlingen, docenten en ouders hebben we een 

manier van lesgeven ontwikkeld, die boeiend is en jou motiveert. Daar staan 

we voor en daar gaan we voor!

Rob van der Vorst

Directeur onderwijs
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Op het Heerbeeck College werken we met lesroosters, 

die bestaan uit lessen van 40 of 80 minuten. De lessen 

van 40 minuten gebruiken we om lesstof te behandelen 

en te herhalen. Om de diepte in te gaan of om andere 

werkvormen te gebruiken, zijn er ook lessen van 

80 minuten.

Als je lessen van 80 minuten hebt op een dag, hoef je 

minder van plaats te wisselen. Ook hoef je dan minder 

boeken mee naar school te nemen.

Basisrooster

*Les 11 alleen in uitzonderingsgevallen

Les Tijden onderbouw Maandag t/m vrijdag

1 08.20 - 09.00 uur Keuzeles

2 09.00 - 09.40 uur Vakles

09.40 - 10.00 uur Pauze

3 10.00 - 10.40 uur Vakles

4 10.40 - 11.20 uur Vakles

5 11.20 - 12.00 uur Vakles

12.00 - 12.30 uur Pauze

6 12.30 - 13.10 uur Vakles

7 13.10 - 13.50 uur Vakles

8 13.50 - 14.30 uur Keuzeles

14.30 - 14.40 uur Pauze

9 14.40 - 15.20 uur Vakles

10 15.20 - 16.00 uur Vakles

Zo kan je rooster eruitzien: 
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Vaklessen en 
keuzelessen
De meeste lessen volg je samen met al je klasgenoten. 

Dat zijn de vaklessen. Maar dit geldt niet voor de keuzelessen. 

Zoals het woord al zegt: bij de keuzelessen bepaal je zelf waarop 

je je aandacht wilt richten. Samen met je leercoach bespreek je 

welke keuzelessen je wilt volgen om je leerdoelen te bereiken.
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Keuzelessen
Naast de vaklessen die je samen met je klasgenoten volgt, 
zijn er op het Heerbeeck College vijf soorten keuzelessen. 
Elke week zijn hiervoor 10 momenten beschikbaar. 
Samen met je leercoach kies je er een aantal, afhankelijk 
van waar jij behoefte aan hebt en welke keuzelessen 
beschikbaar zijn. 
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Leerlinggestuurde keuzelessen
Als je een vraag hebt over een vak, kun je die stellen 

in deze keuzeles. Ook als je het fijn vindt om onder 

begeleiding te werken aan een vak, kies je voor deze les. 

Loop je ergens tegenaan, dan kan je docent je meteen 

helpen. Ook als je meer wilt weten van een vak, kun je 

deze les kiezen.

Stilte-uren
Tijdens de stilte-uren zorgen we voor de juiste 

omstandigheden, zodat je in alle rust en stilte 

geconcentreerd kunt leren en werken. 

Samenwerkingsuren
Als je samen met anderen wilt werken aan de leerstof 

of een project, kies je voor deze les. Je mag met elkaar 

overleggen en samen leren.

Talentlessen
Dit zijn de uren die je kunt gebruiken om je talenten op 

school verder te ontwikkelen. In overleg met je leercoach 

maak je je keuzes.

Coachlessen
Wil je het met je leercoach hebben over je vorderingen 

en de planning voor de komende tijd doornemen? Plan 

dan een coachles in! Natuurlijk kan ook je leercoach 

momenten met jou inplannen om je vorderingen door 

te nemen.

Keuzelessen
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Je docent geeft voor de les of lessenreeks aan wat het 
gewenste resultaat is. Dat is je leerdoel en het kan van 
alles zijn. Hiernaast vind je enkele voorbeelden van 
mogelijke leerdoelen. De manier waarop jij je leerdoel 
bereikt, daarover praat je met je leercoach.

Om je leerdoelen te bereiken, heb je voor sommige 

vakken aan je vaklessen misschien al voldoende. 

Bij vakken die je moeilijker vindt of waar je meer over 

wilt weten, volg je keuzelessen. Zo zorg je ervoor dat 

je al je leerdoelen haalt. 

Belangrijk is dat je steeds goed weet welke doelen je 

wilt bereiken. Daarom zijn jouw leerdoelen een belangrijk 

onderdeel van het gesprek met je leercoach.

Wat 
zijn jouw 
leerdoelen?
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Leerdoelen: wat bedoelen 
we daar nu precies mee?
Hieronder een paar voorbeelden. Na de les kun je:

 uitleggen wat het broeikaseffect is en hoe je 

 dit kunt verminderen

 de eerste paragraaf schrijven van een 

 overtuigend essay

 in het Spaans zeggen hoe laat het is

 de stelling van Pythagoras toepassen en  

maak je de opdrachten van hoofdstuk 3

 een aantrekkelijke Powerpoint-presentatie maken 

 een natuurkundige formule toepassen.
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Je persoonlijke 
leercoach
We hebben het al een paar keer gehad over je leercoach. Hij of zij helpt 
je als het nodig is bij de invulling van je rooster. Een leercoach heeft 
maar een beperkt aantal leerlingen die hij of zij coacht en begeleidt. 
Hierdoor kun je rekenen op veel  aandacht. 
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Je kunt drie keer per week je leercoach ontmoeten 

om te praten over de voortgang van je leerdoelen. 

Ook bespreek je of je lekker in je vel zit en welke keuzes 

je voor de komende week gaat maken. Je leercoach stelt 

je de juiste vragen en helpt je, zodat je steeds meer zelf 

je rooster in gaat vullen.

Een leercoach begeleidt niet alleen jou, maar bespreekt 

ook klassikaal allerlei belangrijke zaken, zoals anti-pesten, 

leren leren en actualiteiten.

Kortom, je staat er nooit alleen voor op het Heerbeeck 

College. We doen het samen en we bekijken steeds welke 

manier van leren het beste bij je past. 

Samen gaat het ons zeker lukken!
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Heb je 
vragen?
Stel ze aan onze directeur onderwijs Rob van der Vorst. 
Stuur je e-mail naar r.vandervorst@voboscholen.nl

Meer 
info?
groep8.heerbeeck.nl

nog aan 
te passen adhv 

keuze cover


