
Puberbrein
Om het Erasmus Onderwijs Programma 
zo goed mogelijk te laten verlopen, gaan 
we ook op een andere manier roosteren. 
Normaal gesproken beginnen we de dagen 
zoveel mogelijk op het eerste uur, om zo 
min mogelijk lessen van 14.55 tot 15.45 uur 
te hoeven roosteren. Nu gaan we andersom 
te werk: we roosteren zo dat de lessen van 
leerlingen in het ‘gewone’ rooster zoveel 
mogelijk aansluiten op de Erasmustijd. 
Dat heeft nog een extra voordeel: leerlingen 
zullen vaker dan nu het eerste uur vrij zijn. 
Als leerlingen in het huidige rooster weinig 
8ste uren hebben, zijn ze in het nieuwe 
rooster juist het eerste uur vrij. Uit alles wat 
er inmiddels bekend is over het puberbrein 
en het waak-slaapritme van (met name wat 
oudere) pubers, blijkt dat een dergelijke 
dagindeling eigenlijk beter is. Ongeveer 
tot een uur of half negen staan de meeste

Door de opzet met een 40-minutenrooster, 
kunnen heel veel docenten in de vrijgekomen 
tijd het programma in de middag verzorgen. 
Zij zullen veel tijd en energie steken in de 
vakcoaching, de extra daltontijd en in de vele 
Erasmus Extra’s. Maar we zoeken ook nog 
vrijwilligers! 

Wie zoeken we?
Ten eerste zoeken we surveillanten voor de 
toetsen die we tijdens het 9de en 10de uur 
afnemen/geven. Ook zoeken we vrijwilligers 
die leerlingen in kleine groepjes willen hel-
pen bij het maken van hun huiswerk, tijdens 

het 9de en 10de uur. Indien gewenst kunnen 
we een korte opstart-training geven over hoe 
je leerlingen begeleidt bij het maken van hun 
huiswerk. U krijgt voor de zomervakantie een 
formulier om zich op te geven!

Ten slotte zoeken we ouders die een ‘Erasmus 
Extra’ willen verzorgen. Heeft u een specifieke 
achtergrond, speciale kennis of een hobby die 
leerlingen zou kunnen aanspreken? En kunt 
u daar workshops over geven? Neem in het 
laatste geval contact op met Elvira van den 
Hoek: evandenhoek@erasmuscollege.nl

puberbreinen nog in de standby-stand. Door op 
deze manier te roosteren, vangen we dus twee 
vliegen in een klap: minder eerste uren en een 
goede aansluiting op de Erasmustijd, zodat leer-
lingen niet zo lang hoeven te wachten op vak-
coaching, huiswerkbegeleiding of een Erasmus 
Extra-activiteit.

Mentor/Coach
Wat ook heel vaak naar voren kwam in de ge-
sprekken met de leerlingen en de docenten, 
was het belang van goed contact tussen 
mentor en leerling. Een leerling wil gezien 
worden, door de mentor begrepen en serieus 
genomen worden. Wij zorgen ervoor dat alle 
mentoren extra tijd krijgen om leerlingen goed 
te helpen en ook leiden we  nu expertcoaches 
op: een hele groep mentoren die zich speciali-
seren. Deze specialisten gaan vervolgens alle 
mentoren verder helpen in hun ontwikkeling tot 
leercoach. 

ONDERWIJS IS EEN REIS, GEEN RACE

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT 

Helen Parkhurst, oprichter daltononderwijs 

Bij al deze plannen staat of valt alles 
met genoeg enthousiaste en bekwame mensen.

Om alle ruimte te hebben voor het 
maatwerk en alle Erasmus Extra’s 
hebben we extra tijd gemaakt! Zie 
hierboven voor een voorbeeldrooster.
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Dit jaar was een jaar om snel te 

vergeten, dus kijken we liever 

naar volgend jaar! Wat willen 

we volgend schooljaar? Hoe 

kunnen we leerlingen weer echt 

Erasmiaan laten zijn? Hoe kun-

nen we leerlingen bijspijkeren 

als dat nodig is? Hoe kunnen we 

iedereen de aandacht geven die 

elke leerling nodig heeft?

Vakcoaching
Leerlingen verschillen enorm van elkaar. Wat 
de een moeilijk vindt, vindt de ander een mak-
kie en andersom. De een doet graag alles zelf, 
een ander werkt veel liever samen. De een 
kan goed plannen, de ander werkt juist goed 
onder de druk van een deadline. 
Corona heeft dit soort verschillen uitvergroot. 
Leerlingen kunnen bevorderd zijn naar het 
volgende leerjaar, terwijl ze bij sommige vak-
ken een achterstand hebben. Bij het wegwer-
ken daarvan gaan wij ze helpen!

De overheid heeft extra geld beschikbaar ge-
maakt en dat geld is bedoeld om achterstanden 
in te halen. Een van de dingen die we met dit 
extra geld gaan organiseren is vakcoaching. 
Elke leerling die dat nodig heeft, kan op school 
in kleine groepjes extra hulp krijgen.

Een docent van het Erasmus geeft de vakcoa-
ching in de middag,  tijdens het 9de en/of 10de 
uur. Natuurlijk snappen wij dat vakcoaching die 
pas na het laatste lesuur begint, dus om 16.00 
ongeveer, niet zo effectief zal zijn.

Erasmustijd
We blijven daarom ook komend schooljaar 
werken met een 40-minutenrooster. Het 9de 
en 10de uur worden Erasmustijd. Tijdens deze 
uren geven we onder andere de vakcoachings-
lessen, die uiterlijk tot 16.00 duren.

Mooi, want dan heb je wel de extra hulp, maar 
zonder dat je schooldag tot 18.00 uur duurt! 
Voor sommige leerlingen is de vakcoaching 
verplicht: andere leerlingen zullen zelf kiezen 
voor deze extra hulp.

mavo, havo, atheneum & gymnasium

ontdek het daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

MAATWERK Leerlingen helpen waar het nodig is en
Erasmus Extra’s bieden waar het  kan!

ERASMUS COLLEGE PRESENTEERT:

De gewone lessen duren geen 50 minuten meer, maar 40. De 10 minuten lestijd die we hierdoor vrijmaken,
gaan we in de middag gebruiken voor vakcoaching, leerlingtutoring, huiswerkbegeleiding, extra dalton-

uren, Erasmus Extra’s en voor maatwerklessen, toetsen en practica voor bijvoorbeeld scheikunde.!

LET OP:

De definitieve 

beslissing om met dit 

programma te gaan werken,

 kunnen we pas in de laatste

week voor de zomervakantie

 nemen. We houden ouders en

leerlingen vanzelfsprekend 

op de hoogte.



IK HEB GEEN 
VAKCOACHING 

NODIG? 
WAT NU?

WAAROM KIEZEN WE 
VOOR MAATWERK?

Alle Erasmus Extra’s beginnen vol-
gend jaar al aan het begin van de 
middag. Vanaf 14.30 uur kun je dus 
deelnemen aan Sports Academy, 
BusinessClass, Toneel, KNSTKLS, 
Erasmus TV, Robotica, Chinees en-
zovoorts. Je kunt daardoor gewoon 

onder schooltijd meedoen aan je  
favoriete activiteit! Soms zijn er 
schoolactiviteiten tijdens het 9de en 
10de uur, die verplicht zijn.  Denk aan 
toetsen, voorlichting, sociale activi-
teiten met je mentorklas. Je ziet dat 
vanzelf in je Magisteragenda staan.

Het Erasmus heeft, net als elke school, 
een schoolplan. Daarin staan de onder-
werpen die voor ons belangrijk zijn voor 
de komende jaren.

Het schoolplan van het Erasmus heet 
EXPERTS IN LEREN. In het schoolplan 
staan drie belangrijke pijlers voor de 
versterking van het onderwijs op het 
Erasmus College.

1) Leren hoe te leren
2) De wil om te leren
3) Aandacht voor
  de persoonlijke ontwikkeling

Al voor de coronaperiode, waren dit de 
drie onderdelen waar wij als school in 
wilden groeien. En nu kunnen we, omdat 
we door de coronaperiode echt hebben 
gezien wat belangrijk is en wat wel en 
niet werkt, de volgende stappen zetten.

Wij denken dat we met een 40-minuten- 
rooster en Erasmustijd in de namid-
dag meer aandacht kunnen hebben 
voor de drie pijlers. In het middag-
programma zal er in zowel onder- als 
bovenbouw ruimschoots aandacht zijn 
voor executieve vaardigheden, waarbij 
we je leren hoe je moet leren. We weten 
dat het voor kinderen (en volwassenen) 

heel motiverend werkt als je je eigen 
keuzes kunt maken. In deze nieuwe 
manier van werken kunnen leerlingen in 
de namiddag zelf meer keuzes maken. 
Doe mee met een Erasmus Extra, profiteer 
van de huiswerkbegeleiding, word tutor,  
gebruik de extra daltontijd enzovoorts.

Ook kunnen we op deze manier veel meer 
aandacht hebben voor de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen. In de middag 
werk je aan de vakken of onderwerpen die 
voor jou belangrijk zijn. En met je mentor 
en je vakdocenten overleg je wat voor jou 
de beste aanpak is.

In de afgelopen periode heeft het team van 
het Erasmus heel veel nagedacht over deze 
plannen. We moesten immers een goed 
doordacht programma hebben om leer-
lingen na deze voor veel leerlingen lastige 
periode weer op gang te helpen.  Nadat we 
met docenten hebben gesproken, hebben 
we  ook de leerlingenraad, de klassenver-
tegenwoordigers van 4/5 vwo en een groep 
leerlingen uit 2/3 mavo gesproken. Zij heb-
ben hun input gegeven en een deel ervan 
hebben we al in de plannen verwerkt.

Leerlingen en docenten zien heel veel po- 
sitieve kanten aan het Erasmus Onderwijs 
Programma. Het lijkt een heel goede 
manier om de leerlingen die vanwege 
corona te maken hebben met een leer-

achterstand bij één of meerdere vak-
ken, gelijk aan het begin van het nieuwe 
schooljaar goed op weg te helpen. 

Ook gaan we komend jaar door met de 
examentrainingen voor de examenklas-
sen. Die zijn soms in een vakantie, soms 
in een weekend. De ervaringen van afge-
lopen jaar waren overwegend positief, dus 
we willen ook de examenkandidaten van 
schooljaar 2021-2022 op die manier een 
steuntje in de rug geven.

Bijbaan
Zowel leerlingen als docenten gaven wel 
een heel belangrijk aandachtspunt mee: 
het moet heel duidelijk worden dat de 
Erasmustijd tijdens het 9de en 10de uur, 

echte onderwijstijd is. Natuurlijk zal de 
ene leerling meer hulp nodig hebben dan 
de ander. Ook zal de ene leerling wel mee-
doen aan een Erasmus Extra, maar lang 
niet elke leerling wil dat. Er zal dus ver-
schil zijn tussen leerlingen. Wij denken 
dat die verschillen niet erg zijn, maar juist 
passen bij wat elke leerling nodig heeft. 
Niet meer ‘one size fits all’, maar een pro-
gramma op maat. 

We vragen ouders om ons te helpen, 
door met hun kind te bespreken dat de  
lesdagen tot 16.00 uur kunnen duren. Alle 
andere afspraken kunnen pas daarna. 
Dat geldt voor rijles, maar ook voor een  
bijbaantje.

Je hebt dus een vast basisrooster met daarin een variabele Erasmustijd. 
Soms is die wel in gevuld, soms niet. Dit kan per week verschillen.

R O O S T E RBij een nieuwe dagindeling hoort natuurlijk ook een nieuw rooster. 
De lestijden en pauzes zullen veranderen. Ook gaan we roosteren van  het achtste
naar het eerste, in plaats van andersom. Hierdoor ben je vaker het eerste uur vrij.

Sommige leerlingen hebben 
al in week 1 van het school-
jaar door, dat ze moeite heb-
ben om thuis aan het werk 
te gaan. Ze willen hun huis-
werk wel maken, maar kun-
nen slecht op gang komen. 
Of ze zijn begonnen, maar 
kunnen nergens terecht met 
hun (hulp)vraag. Daarom or-
ganiseren we in de Erasmus-
tijd tijdens het 9de en 10de 
uur ook huiswerkbegeleiding 
Op school krijg je de ruimte 
om je huiswerk te maken, in 
groepjes van max. 15 leerlin-
gen. Ook is er een docent of 
ouderjaaars leerling aanwe-
zig om je te helpen of te over-
horen.

Heb je een daltonachterstand? 
Krijg je het net niet  voor el-
kaar om een taak tijdens het 
daltonuur te maken EN na te 
kijken? Geen paniek. In de na-
middag kun je in een lokaal met 
een docent erbij in kleine groe-
pen werken aan je daltontaken. 
Het voordeel hiervan is dat je de 
taken zelfstandig kunt maken. 
Je kunt dan in de ingerooster-
de d-uren je taak nakijken en 
je docent om feedback vragen. 
Als je weet wat je moeilijk vindt, 
kan je  docent jou juist het beste 
verder helpen!

Soms helpt het als een andere 
leerling je iets uitlegt of je helpt 
bij het maken van het huiswerk. 
Maar ook tips geven over het 
plannen van je daltonuren, het 
leren voor een testweek, kan 
een medeleerling soms het beste. 
Daarom vragen we ouderejaars 
leerlingen, vanaf klas 3, om 
tutor te zijn. Zij krijgen aan het 
begin van het schooljaar een 
aantal workshops, zodat ze le-
ren hoe ze andere leerlingen het 
beste kunnen helpen. Op deze 
manier leren zij zelf vaardig-
heden waar ze de rest van hun  
leven iets aan hebben! Zij 
kunnen daarna aan de slag.  

We koppelen de tutor aan een 
tutee (een jongerejaars leerling 
die graag wat extra hulp wil). We 
koppelen maximaal twee tutees 
aan een tutor. 
Jullie zien allebei in Magister 
waar en wanneer jullie een tu-
tor-afspraak hebben. Je bent 
een periode gekoppeld als tutor 
en tutee en na de periode beslis 
je samen of de hulp nog nodig is, 
of dat de hulp zo goed was, dat 
je het verder zelf weer kunt. En 
de tutor kan een nieuwe leerling 
gaan helpen. 
De meeste tutor-afspraken zijn 
op maandag tijdens het 9de en 
10de uur.

HUISWERK
EN DALTONTIJD TUTOREXTRA HULP

BIJ VRAGEN

Naam leerling:

Klas leerling:
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Aan het begin van het nieuwe schooljaar zenden wij een 

livestream uit vanuit de Erasmus Studio. In deze livestream gaan   

we verder in op het Erasmus Onderwijs Programma en kijkers 

kunnen via WhatsApp vragen insturen die wij live beantwoorden. 

We verwachten  dat de uitzending een klein half uur duurt. 

Meer informatie over deze stream volgt nog.

Erasmus Studio

TIJD VOOR 
EEN BIJBAAN?

Erasmus

! Het Erasmus Onderwijs Programma is een programma voor de komende twee schooljaren. 
Tussendoor evalueren we hoe het gaat, met leerlingen, ouders en medewerkers. Dat wat 

werkt, blijven we doen. Dat wat niet werkt, passen we aan.
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Samenwerken
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