Samen bouwen aan het onderwijs van morgen!

MAW GAAT FLEX!
Meertalig Atheneum Woluwe | Gemeenschapsonderwijs

Meertalig
Meertaligheid blijft het DNA
van de school. In het flexonderwijs zijn duidelijke
afspraken rond het gebruik
van het Nederlands én de
Moderne Vreemde Talen
essentieel.

Diverse
onderwijsstijlen

Flex’en, wat is dat?

Leerlingen leren verschillend
en leerkrachten hebben ook
hun eigen stijl. Daarom wordt
er gestreefd naar een
evenwicht tussen klassieke en
meer eigentijdse lesvormen
zoals begeleid zelfstandig
leren in grotere leerruimtes.

Flex’en staat op het Meertalig Atheneum Woluwe voor het
inrichten van niet 1 vorm maar meerdere onderwijsvormen
binnen 1 school. Voor MAW zal dit in een eerste fase
klassieke instructie en begeleid zelfstandig leren zijn naast de
huidige klassikale instructie. Een eerste pilootproject start in
schooljaar 2020-2021 voor wetenschappen in de 3de graad.

Meer ruimte voor
leren op maat
Door de combinatie van korte
instructies door de leerkracht
en zelfstandig leren kan je als
leerling meer of minder tijd
aan een vak besteden. Ben je
immers al klaar met wiskunde?
Dan kan je de extra tijd
gebruiken om te werken aan
je onderzoekscompetenties.
Heb je extra ondersteuning
nodig voor een biologie? Dan
is het mogelijk om samen in
kleine groepen te werken met
de leerkracht.

Naast een beperkt aantal vaste instructiemomenten voor
aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica,
natuurwetenschappen en wiskunde, bepalen de leerlingen
zelf gedurende 6 tot 11 uren zelf kiezen opdrachten ze in
welke volgorde afwerken, rekening houdend met:
• Deadlines per dag, week, rapport periode…
• Instructiemomenten (door de leerkracht ingepland)
• Vaste evaluatiemomenten
• De beschikbaarheid van didactisch materiaal zoals bij het
uitvoeren van experimenten in het laboratorium.
Een team van 2-3 leerkrachten is ten alle tijde beschikbaar om
hen te ondersteunen. De leerlingen weten op voorhand welke
leerkrachten wanneer beschikbaar zijn.

Klassiek onderwijs én begeleid zelfstandig leren.
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Klassen

Elke leerling wordt door een mentor opgevolgd. De mentor
volgt mee het leerproces op door:

3de graad - alle klassen

• de basis van begeleid zelfstandig werken aan te leren.
• de leerling te coachen in het opstellen van een werkplanning.

Vakken

• de studieresultaten op te volgen en leerstrategieën aan te
reiken.

Aardrijkskunde (iedereen)
Biologie (MTWE/WW)
Chemie (MTWE/WW)
Fysica (MTWE/WW)
Natuurwetenschappen (ET/
HW/LTMT)
Wiskunde (ET/HW/MTWE/
LTMT)

Hoe ziet een lesweek er
dan uit?
In een lesweek zal klassieke instructie en begeleid zelfstandig
leren afwisselend plaatsvinden. Begeleid zelfstandig leren zal
bestaan uit aaneengesloten blokken van 2 of 3 uren. Een
voorbeeldrooster zie je hieronder:

Voorstel rooster LLN
Ma

Di

Wo

8u20-9u10

Flex 5+6

Flex 5+6

9u10-10u00

Flex 5+6

Flex 5+6

10u00-10u50

Flex 5+6

Flex 5+6

Do

Vr

11u00-11u50

Flex MTWE

11u50-12u40

Flex MTWE

13u30-14u20

Flex MTWE + WW

14u20-15u10

Flex MTWE + WW

15u10-16u00

Flex MTWE + WW

In elk lesblok kan instructie worden gegeven door
beschikbare leerkrachten. In bovenstaand voorbeeld zou dit
op volgende momenten kunnen:
maandag: aardrijkskunde en wiskunde
dinsdag: zelfstandig werk
woensdag: fysica of natuurwetenschappen
donderdag: biologie of chemie

Klassiek onderwijs én begeleid zelfstandig leren.
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