
HOE FLEX BEN JIJ?
Weet jij alles al van 
het Flex-Rooster?

Weet jij welke verschillende 
Flex-uren er zijn?

NEE

JA

Wist jij ook dat we ze eerst 
Training Eigen Leerroute, 

Advies Naar Gelang
wilden noemen? Maar 

die afkorting werd te lang.
JA

Ga het doen! De verschillende 
Flex-uren vind je nu nog op de 

website in een spreadsheet. 
Binnenkort zijn we digitaal.JA

Succes met het verzamelen van de 
vijf meest zinvolle stempels!

JA

Super! Nog even en je krijgt 
een stempel voor het 

beantwoorden van deze vragen…

JA

Weet je dat zeker? 
Lees toch maar even...JA

JA

  Als je jouw stempelkaart kwijt raakt moet je een nieuwe kaart 
  aanvragen bij jouw mentor. Let op: gevolgde Flex-uren tellen dan 
  niet meer. Kwijt betekent opnieuw Flex-uren volgen…

NEE

Je hebt er zeker al zin in?

NEE   Aan het eind van een Flex-uur stempelt de docent jouw kaart af,   
  mits je goed gewerkt hebt natuurlijk. Je moet ten minste vijf flexuren 
  (dus vijf stempels) per week volgen. Jij mag kiezen welke!

Weet jij wat je moet doen 
met die stempelkaart?

Weet jij wat je moet doen als 
je jouw stempelkaart kwijt bent?

NEE   De volle stempelkaart doe je aan het eind van de week in het  
  postvakje van jouw mentor. De onderbouwklassen leveren de kaart  
  in tijdens de huiswerkklas op vrijdag.

Jij bent echt Super-FLEX!  
Ga studeren! Word rijk & 

beroemd & uiterst FLEXibel!

Weet jij waarom je een 
stempelkaart hebt?

  Helemaal niet erg! We leggen het even uit:
  SWT Studie Werk Tijd: bij een willekeurige docent kun je in dit uur  
  (samen) werken aan verschillende opdrachten van school.
  VSWT Vak Studie Werk Tijd: bij dit uur werk je aan een bepaald vak  
  en kan de vakdocent jou in dit vak begeleiden.
  SSWT Stilte Studie Werk Tijd: tijdens dit uur moet je in absolute 
  stilte, zelfstandig werken aan schoolwerk.

NEE

NEE   Dat zijn: 
  SWT, VSWT en SSWT

Weet jij wat je kunt doen tijdens de 
verschillende Flex-uren?


