
Reglement keuzelessen Coornhert Gymnasium  

Een aantal begrippen op een rijtje: 

Begrip Uitleg 

Reeks Keuzelessen die elkaar opvolgen over een bepaald onderwerp. Als je je 
inschrijft, moet je dus ook de hele reeks bijwonen. Bij de inschrijving 
wordt genoemd hoeveel Keuzelessen de reeks duurt. 

Losse Keuzeles Eenmalige Keuzeles over een bepaald onderwerp of een zelfstandig 
werkenles. 

Maatwerk-
coördinator 

Mevrouw Van Herk (keuze@coornhert-gymnasium.nl). Mevrouw Van 
Herk is ook elke dag de eerste Keuzeles aanwezig in leerplein 5. 

Zelfstandig- 
werkruimte 

Tablinum en leerplein 5 zijn zelfstandigwerkruimtes. Deze zijn altijd open. 
Als deze ruimtes vol zijn, wordt de aula ook opengesteld. 

Samenwerkruimtes B-trium. Als het B-trium vol is, kan er ook in het Atrium worden 
samengewerkt. 

 

Regels en afspraken voor leerlingen 

1. Voor Keuzelessen gelden dezelfde regels als Kernlessen. Denk hierbij ook aan de 
verzuimprocedure. 
 

2. Het registeren van je keuzes gaat als volgt.  
 
• Aan het begin van iedere periode komen de keuzes beschikbaar in de Zermelo-app; 
• Op OneDrive achter de Kern & Keuzetegel, vind je een handig overzicht van alle keuzes in 

de periode, zodat je duidelijk ziet welk aanbod er in die periode voor jouw jaarlaag / 
vakkenkeuze is. Dit is dus ook zichtbaar in de Zermelo-app. 

• Keuzelessen kies je op donderdag vóór 23.59 uur. Als je niet of niet op tijd kiest, 
beschouwen we dat als ongeoorloofd verzuim. 

• Reeksen kies je voor een hele periode; let op: je moet de les wel elke week opnieuw 
aanklikken. 

• Een compleet weekrooster van een leerling omvat tenminste 37 keer 40 minuten. Als 
minder eenheden van 40 minuten zijn ingevuld, geldt het tekort als ongeoorloofd 
verzuim. 
 

3. In een zelfstandigwerkruimte lever je bij binnenkomst je schoolpasje in bij de surveillant. De 
surveillant registreert dan je aanwezigheid. Bij het verlaten van de zaal neem je je pasje weer 
mee. 
 

4. Als er een Keuzeles uitvalt, lees je op het dagrooster waar je naar toe moet gaan.  
Let op: stuur dan wel altijd een e-mail naar de maatwerkcoördinator, zodat je aanwezigheid 
wordt geregistreerd en de les dus meetelt als één van de 7 uren!  
 

5. Soms vindt er een toets of verplichte activiteit plaats in een Keuzeles (denk aan een mentorles, 
High Level Engels, Profielkeuzevoorlichting, etc.). Deze tijd wordt dan geblokkeerd in je rooster.  
 



6.  Is de Keuzeles waar je naartoe zou willen vol? Of heb je een andere vraag of opmerking, dan kan 
je dat via een link achter de Kern- en Keuzetegel laten weten. De maatwerkcoördinator gaat dan 
proberen te zorgen dat je alsnog kunt deelnemen. Dit kan uiterlijk tot één dag van tevoren 
worden aangevraagd. 

 Let op: het is dus niet de bedoeling dat je zelf docenten gaat benaderen of je nog mag deelnemen 
terwijl het uur vol zit! 

 
7. Tussentijds kunnen keuzes niet worden gewijzigd. 

 
8. De mentor kan een overzicht oproepen van het aantal door jou gemaakte keuzelessen en je 

inhoudelijke keuzes. De mentor kan je helpen om goede keuzes te maken. In het uiterste geval 
kan de mentor in overleg met jou (en soms je ouders) je verplichten om naar een bepaalde 
Keuzeles te gaan. De mentor geeft dit dan door aan de maatwerkcoördinator, die zorgt dat dit in 
jouw rooster zichtbaar wordt. 
 

9. Voor leerlingen in de brugklas geldt minder keuzevrijheid. Zij kiezen altijd: 
 

- Eenmaal per week voor Frans of Klassieke Talen; 
- Tenminste één vrije keuze. 

 
10. In periode 1 gaan alle mentoruren door.  

 

Regels voor docenten: 

1. Docenten sturen uiterlijk in de zesde week van een periode hun keuze-aanbod voor de erop 
volgende periode naar de maatwerkcoördinator;  
 

2. Als leerlingen rechtstreeks bij een docent komen om hun keuze te wijzigen, is het belangrijk dat 
je de leerling verwijst naar de maatwerkcoördinator voor een ordelijke afhandeling; 

 
3. Docenten geven eventuele wijzigingen in de keuzeroosters van hun vak op maandag van de week 

voor het keuzerooster van start gaat door aan de roostermaker / maatwerkcoördinator; 
 

4. Docenten verwijzen in de studiewijzer naar keuzelessen die voor het vak worden aangeboden en 
verbinden het aanbod met de leerlijn en leerdoelen. 
 

5. Het rooster voor de week erop is pas vanaf donderdag goed zichtbaar in Zermelo. Kijk dus niet 
verder vooruit; deze informatie kan namelijk nog wijzigen. 
 

6. Mentoren houden zelf in Zermelo zicht op de keuzes van hun mentorleerlingen.  
 

7. Attendeer je leerlingen zélf op verplichte lessen of reeksen voor de betreffende periode. 
Leerlingen kunnen hier dan rekening mee houden in hun planning. 


