
De veelgestelde vragen over het Kern- & Keuzerooster 
 

1. Hoe zien de nieuwe lestijden er precies uit? 
 

Lestijd Duur (min) Inhoud 

08.30 - 09.10 40 Keuzeles 1 

09.10 - 09.20 10 Pauze 

09.20 - 10.40 80 Kernles 1 

10.40 - 10.55 15 Pauze 

10.55 - 12.15 80 Kernles 2 

12.15 - 12.45 30 Pauze 

12.45 - 14.05 80 Kernles 3 

14.05 - 14.15 10 Pauze 

14.15 - 14.55 40 Keuzeles 2 / Kernles 4 

14.55 - 15.35 40 Keuzeles 3 / Kernles 4 

15.35 - 15.40 5 Pauze 

15.40 - 16.20 40 Keuzeles 4 

  
 

2. Waarom deze verandering? 
Door de langere lessen en minder lessen op een dag is er meer focus, minder divers 
huiswerk en meer rust in de school (zeker als de bel niet steeds gaat). De nieuwe 
schoolinrichting geeft meer mogelijkheden om te versnellen en te vertragen. De 
begeleiding van leerlingen kan persoonlijker worden vormgegeven, ook als het om de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerling gaat.    
 

3. Moet je elke dag tot 16.20 uur naar school? 
Nee, dat is zeker niet zo. Het zijn de tijden waar tussen de lessen worden gepland. 
De kernlessen worden net als nu door de roostermaker gepland.   
De planning van de keuzelessen bepaal je voor een deel zelf. In de laatste 
Keuzelessen worden activiteiten gepland die voor weinig leerlingen bedoeld zijn. In 
een enkel geval betreft het wel een verplichte activiteit.    

 
4. Hoe lang moet ik minimaal verplicht naar school? 

Je bent in een week tenminste 37 x 40 minuten ergens ingeroosterd. Dat is ongeveer 
25 klokuren per week. Van die 37 zijn er tenminste 30 (15 x 80) in de Kernlessen te 
maken. De rest vul je aan met Keuzelessen. 
 

5. Hoe vaak is er een vierde Kernles op een dag? 
Dat moet het rooster gaan uitwijzen. De roostermaker doet zijn best om dat te 
beperken. Als er al 16 Kernlessen in de lessentabel staan, zoals in klas 2, gebeurt dat 
natuurlijk sowieso op één van de dagen van de week. 
 

6. Zijn lessen van 80 minuten niet te lang? 
Wij denken van niet. We hebben op onze school al veel ervaring met blokuren van 
100 minuten. De leraren gaan er natuurlijk wel alles aan doen om binnen de 80 
minuten zoveel te variëren en differentiëren dat het niet heel saai wordt. Het 
voordeel van de drie Kernlessen is duidelijk: minder divers huiswerk en rust in de 
school! 



 
7. Als er voor een vak maar één lesuur per week is geroosterd, is dat bij veel lesuitval 

dan niet te weinig? 
We vinden de Kernlessen uiteraard heel belangrijk. Daarom vinden we dat ze zoveel 
mogelijk keren gegeven moeten worden. We gaan het jaarrooster zo inrichten dat er 
32 weken per jaar geen lesuitval is vanwege excursies of andere activiteiten met veel 
deelnemers. Wel kan het nog steeds zo zijn dat leerlingen gevraagd worden door een 
decaan of leerlingondersteuner voor individuele gesprekken tijdens een Kernles. Dat 
gaat dan echter altijd in goed overleg. 
 

8. Wat als ik een tussenuur heb? 
Net als nu zijn er in de onderbouw geen tussenuren. De Kernlessen die uitvallen 
worden vervangen door een andere docent.  
In de middenbouw wordt vanaf klas 3 na de kerstvakantie een Kernles die uitvalt 
vanzelf een Keuzeles. Je aanwezigheid wordt geregistreerd zodat je daarmee al een 
deel van je wekelijkse 37 momenten van 40 minuten hebt gemaakt.  Geroosterde 
tussenuren vanaf klas 4 mag je sowieso registreren als Keuzeles. 
 

9. Als ik 16 Kernlessen heb, hoef ik dan minder keuzelessen te doen? 
Ja, in principe is dat zo. 16 Kernlessen zijn immers 32 momenten van 40 minuten. Je 
hoeft dan nog maar 5 Keuzelessen te doen. Soms wordt er dan ook nog een 
mentoruur ingeroosterd, zoals in de onderbouw. Dan hoef je nog minder te kiezen.  

 
10. Mag ik ook meer Keuzelessen dan 7 kiezen? 

Ja, je mag maximaal 10 Keuzelessen kiezen. Als je zonder veel huiswerk naar huis wilt 
gaan, is dat misschien best wel een goed idee! 
 

11. Hoe zit het met dubbele uren in klas 4 t/m 6; bestaan die nog? 
De roostermaker gaat ernaar streven om alle vakken die je minimaal nodig hebt voor 
het diploma in te roosteren zonder dubbele uren. Daarom is het van belang dat de 
roostermaker precies weet wat “de status” is van je gekozen vakken. Het eerste 
gekozen extra vak roostert de roostermaker ook in. Dat kan heel goed leiden tot een 
dubbele Kernles.  Als je nog een extra vak wil, wordt dat in overleg met je mentor, de 
decaan, en de vakdocent na de zomervakantie aan je vakken toegevoegd. In de 
meeste gevallen betekent dat dat je het vak op afstand moet volgen, met behulp van 
de ondersteuning in de Keuzelessen. 
 

12. Wie bepaalt welke Keuzelessen ik kies? 
In de eerste klas zullen we je daar nog een beetje bij helpen. Vanaf klas twee 
bepaal je dat voor een belangrijk deel zelf. We gaan er van uit dat je heel goed in 
staat bent om te bepalen bij welke vakken je ondersteuning of extra uitdaging nodig 
hebt. Ook kan het zijn dat je het heel prettig vindt om zelfstandig door te werken 
zodat je minder huiswerk thuis hoeft te doen. Als je mentor ontdekt dat je keuzes 
niet altijd zo gunstig zijn voor je resultaten, zal de mentor daar samen met jou een 
strategie voor bedenken. 
 
 



13. Welke Keuzelessen zijn er allemaal? 
Er zijn zeven verschillende soorten activiteiten: 
 
Extra vaklessen met (meestal) je eigen docent:  vaak met je eigen docent van een 
vak zelf afgesproken 
Doorwerkles bij een vakdocent:  in principe werk je zelfstandig, maar je mag vragen 
stellen over het vak van de docent die er die les bijzit  
Verplichte Praktijkles: verplichte activiteiten, zoals spreekvaardigheid, practica, 
atelier, literatuur 
Masterclasses:  door de docenten extra georganiseerde lessenreeksen, afgesloten 
met een certificaat voor je testimonium 
Zelfwerkles: zelfstandig werken in de studiezalen Tablinum, Vriendenkamer, 
Leerplein 5,  B-trium  en als het druk is in het Atrium. 
Persoonlijke Ontwikkeling Les: mentorles, studievaardigheden, decanen, coaching, 
etc.).  
Plusles: plus-activiteiten, zoals versterkt Engels, Frans of Duits, HPG, Academie, 
Kidsmindz, Schoolorkest, Debat, Makers, … 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt de Keuzekalender van het schooljaar 
gepubliceerd. Aan het begin van elke periode wordt de Keuzekalender voor de 
betreffende periode nog preciezer gemaakt en gedeeld met de leerlingen. 
 

14. Hoe kies ik de Keuzelessen? 
Via de vernieuwde App van Zermelo, die in de zomervakantie in de lucht gaat, kies je 
elke week op donderdag voor 23.59 uur de Keuzelessen voor de week erna. 
Sommige keuzes maak je al voor een jaar of periode vooruit. In het 
Keuzelessenprogramma dat je aan het begin van het schooljaar krijgt, staat precies 
waar je per jaarlaag op mag of moet intekenen. 
 

15. Mag je ook intekenen op een Keuzeles bij een docent waar je geen Kernles van 
krijgt? 
Ja, dat mag. Op elke Keuzeles die in de App voor jou verschijnt, mag je intekenen. 
Dat geldt ook voor Masterclasses of begeleidingslessen voor studievaardigheden. 
 

16. Hoe komt het aanbod van de Keuzelessen tot stand? 
De docenten hebben de afgelopen maanden nagedacht over aanbod dat past bij de 
leerdoelen die in de Kernlessen aan de orde zijn. In de Studiewijzer in SOMtoday is 
per vak te vinden welk aanbod er is bedacht voor de periode. Het eerste jaar zullen 
er nog niet zoveel Masterclasses aangeboden worden, omdat de docenten die het 
komend jaar nog gaan ontwikkelen. Elk kwartaal gaan we met een resonansgroep 
van leerlingen evalueren of het aanbod passend was. Je kan sowieso altijd een 
mailtje sturen aan mevrouw Van Herk ( keuze@coornhert-gymnasium.nl ) als je een 
goed idee hebt voor de Keuzelessen. 

 
17. Als ik geen extra vakles nodig heb, wat kies ik dan? 

In dat geval kan je op zoek gaan naar extra uitdaging. Sommige vakken bieden 
verdiepende lessen of praktische oefeningen aan. Er zijn ook al enkele Masterclasses 
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voorzien. Enkele activiteiten die tot nu toe op vrijdagmiddag stonden of de lessen 
verstoorden, worden ook in Keuzelesaanbod opgenomen (denk aan HPG, debatclub, 
techniekploeg, etc.). Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om zelfstandig 
aan het werk te gaan, zodat je (bijna) zonder huiswerk thuiskomt. 
 

18. Is er een maximaal aantal plaatsen voor de Keuzelessen? 
Ja, we streven ernaar om de Keuzelessen voor niet meer dan 20 leerlingen open te 
stellen. De studiezalen hebben hun eigen maximumcapaciteit. 

 
19. Wat kan ik doen als ik naar een Keuzeles wil, maar er is geen plek meer? 

Als het om een vakkeuzeles gaat, kijk je in het overzicht of er een ander moment 
wordt aangeboden. Zo niet, dan stuur je een mailtje aan keuze@coornhert-
gymnasium.nl Wie weet vindt mevrouw Van Herk een oplossing! 
 

20. Hoe wordt gecontroleerd of leerlingen daadwerkelijk aan het werk zijn in de 
Keuzelessen?  
Bij elke Keuzeles is een docent of ondersteuner aanwezig. De docent of ondersteuner 
heeft een actieve rol in het begeleiden en stimuleren van de leerlingen. De leerlingen 
weten waaraan ze gaan werken. Er wordt een plan van ze verwacht. Het is niet nodig 
en niet mogelijk dat bij elke individuele leerling te controleren, maar je krijgt als 
docent snel een beeld of je hulp nodig is. Registratie vindt plaats in SOM. Daarin kan 
de docent ook aangeven als er structureel niet goed gewerkt wordt. 
 

21. Hoe weet de school of ik alle Keuzelessen heb bijgewoond? 
De keuzes die je hebt gemaakt of de lessen die je moet bijwonen staan in SOM-
today. Je aanwezigheid wordt geregistreerd. Bij (te veel) afwezigheid geldt de 
normale procedure. Mentoren worden op de hoogte gehouden van de aard van en 
het aantal bijgewoonde Keuzelessen van hun mentorleerlingen. 
De registratie bij Keuzelessen waar voor de docent of ondersteuner veel onbekende 
leerlingen worden verwacht, geschiedt door het tijdelijk afgeven van je schoolpasje. 
Als jij aan het werk bent, kan de presentie worden geregistreerd in SOMtoday. 

 
22. Is er rekening gehouden met de examenleerlingen? 

Voor klas 6 zijn er relatief veel Kernlessen ingeroosterd in de eerste drie perioden. 
Ook de examenleerlingen volgen zeven Keuzelessen. De examenleerlingen krijgen 
alle kans om te werken aan hun examenvoorbereiding of PWS. Ook de 
examentrainingen zullen georganiseerd worden in de Keuzelessen. 
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