Regels en afspraken flexuren

1. De regels voor lessen en de regels voor flexuren zijn hetzelfde: de leerling houdt zich aan
de regels zoals die ook voor lessen gelden.
2. De leerling schrijft zich wekelijks in voor flexuren, eventueel na advies door de docent. De
leerling schrijft zich in:
 digitaal via Magister
 vóór donderdag 17.00 uur voor de week erna
 voor maximaal 2 weken tegelijk
 voor minimaal 5 flexuren per week
Inschrijven betekent de verplichting om er te zijn.
3. Als een leerling zich voor te weinig flexuren inschrijft, moeten deze uren de week erna
ingehaald worden. Als een leerling een dag geoorloofd afwezig is, mag hij of zij een
flexuur minder maken. Bij twee dagen absent, twee flexuren minder enz. Ook deelname
aan een talentgroep (klas 1 en 2) betekent dat een leerling een flexuur minder hoeft te
maken (4 i.p.v. 5 dus).
4. Als een leerling zich wel voor voldoende flexuren heeft ingeschreven, maar ongeoorloofd
afwezig is, telt dit als spijbelen/ongeoorloofd verzuim.
5. Het ruilen van flexuren met een andere leerling is niet toegestaan.

6. De leerling die tijdens het flexuur niet actief met de lesstof bezig is, haalt het flexuur in op
vrijdag om 15.40 uur.
7. Als een lesuur uitvalt door afwezigheid van de docent, gaat het uur als volgt door:
 de eerste- en tweedejaars leerlingen werken onder begeleiding van een andere
docent aan de hand van een studieplanner voor het betreffende vak;
 de derdejaars leerlingen werken in een lokaal onder toezicht zelfstandig aan de hand
van een studieplanner;
 de vierde-, vijfde en zesdejaars leerlingen werken in verschillende studieruimtes
zelfstandig verder. Dit uur telt niet als een flexuur.
8. Leerlingen uit de 2e fase met standaard-tussenuren, kunnen zich voor deze uren
inschrijven voor een stilte-flexuur in lokaal L9. Zij kunnen ook in lokaal 11M werken, maar
dit telt niet als flexuur.
9. In de twee flexuren aan het eind van elke dag kunnen leerlingen toetsen inhalen in het
OLC. De leerlingen spreken met de docent af welke dag ze de toets gaan inhalen en
schrijven zich zelf in. Dit uur telt dan ook als flexuur. De docent levert de toets aan bij het
OLC.
10. De leerling legt zijn schoolpas aan het begin van de les op het bureau van de
medewerker/stilteruimte, zodat de medewerker de namen kan controleren.
Indien een leerling geen schoolpas bij zich heeft, moet hij/zij de ruimte verlaten en geldt dit
uur als ongeoorloofd verzuim. Bij het OLC kan de leerling een nieuwe schoolpas aanvragen
(kosten € 2,50).

