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Regels met betrekking tot SWT
● Per week maak je 5 SWT-uren.
● Alleen in overleg met mentor, ljc en teamleider worden dit er
minder.
● Een leerling mag er zelf voor kiezen om meer SWT-uren te
volgen.
● Houd rekening in je planning van je SWT’s met uren waarop je
docent of je mentor een SWT voor jou of de hele klas heeft
gereserveerd, bijvoorbeeld als de mentor de hele klas wil spreken
of een docent een uur wil inhalen.
● Kies je SWT’s slim, op basis van wat je nodig hebt en niet alleen
om de uren die je goed uitkomen.
● Bepaalde SWT-uren kunnen soms ook verplicht gesteld worden
door de mentor en teamleider als je er slecht voor staat. Niet op
komen dagen bij deze verplichte SWTuren wordt gezien als
spijbelen.
● Storend gedrag (niet luisteren, herrie maken, spullen niet op orde)
tijdens een SWT betekent dat het uur niet wordt afgetekend, geen
stempel dus.
● HWK staat voor huiswerkklas, het samen maken van huiswerk in
de klas en is voor klas 1 en 2. HWK is verplicht en telt niet mee bij
de 5 x SWT.
● Een stempelkaart kwijtraken betekent dat alle uren opnieuw
gemaakt moeten worden.
● Leerlingen uit klas 1 en 2 die een expertprogramma volgen krijgen
één uur HWK kwijtgescholden, maar het aansluitend uur SWT telt
niet mee voor de 5 x verplicht SWT. Hetzelfde geldt voor leerlingen
uit klas 3 die een expertprogramma volgen.

We hebben de volgende soorten SWT’s:
SWT= een 'gewoon' SWT betekent dat je alleen of samen met
klasgenoten gaat leren, studeren of samen huiswerk maakt of aan
projecten werkt, je komt voorbereid, met voldoende werk en de juiste
spullen naar dat uur.
V-SWT= vak-SWT, dan kun je steunles krijgen voor een specifiek vak,
dat betekent dat je je dat uur gaat verdiepen in dat vak. Een docent en je
mentor kunnen je ook verplicht naar vak-SWT sturen.
SSSWT= stilte-SWT, dat betekent zelfstandig huiswerk maken en/of
leren en ook echt stil zijn.
Hoe pak je SWT handig aan?
● Betrek je cijfers bij het kiezen van de juiste (vak-) SWT. Toets
slecht gemaakt? Analyseer je toets en stel zo snel mogelijk de
vragen die je nog hebt in het vak-SWT. Heb je een 1.1 staan voor
een in te halen werk? Ga naar het vak-SWT, maak een afspraak
om je werk in te halen en stel eventueel nog vragen. Vind je een
vak sowieso moeilijk? Ga een langere periode naar het vak-SWT
van het betreffende vak en gebruik SWT als steunles.
● Maak voor jezelf en/of samen met klasgenoten een planning voor
je HWK en de keuze van je SWT’s.
● Start de HWK en het SWTgoed: wat ga je doen (volgens je
planning), heb je je spullen, geen mobiel en andere afleidende
zaken, bewaar de rust, voor jezelf en anderen, zorg voor een sfeer
waarin je (samen) kunt studeren.
● Kom goed voorbereid naar je HWK, net zoals bij SWT, zorg dat je
al je spullen bij je hebt en dat je je afspraken met je
medeklasgenoten en de docent en mentor bent nagekomen.
● Je bent nooit klaar: geen huiswerk? Lees alvast één van je
leesboeken voor Nederlands, maak een huiswerk- of
studieplanning voor de komende week/weken, werk vooruit, maak
alvast samenvattingen en steek tijd in herhalen van je leerstof,
want herhalen= onthouden.
● Om goed te kunnen leren en studeren, krijg je
studievaardigheidstips van je mentor over planning ( de dag, een
lessenreeks, de week, meerdere weken, een toetsweek etc.),
labelen, hoofd- en bijzaken, hoe onthoud je iets, de ideale
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studieomgeving, het voorkomen van ruis etc. Maak gebruik van die
kennis.
Eind van HWK/SWT: kijk terug en vooruit. Heb je af wat je af wilde
hebben. Wat moet je eventueel nog thuis doen? Wat moet je dus
meenemen naar huis? Welke SWT doe je morgen en
overmorgen? Wat neem je mee voor HWK de volgende dag(en)?
Vak-SWT’s Nederlands/Nieuwsbegrip wordt voor langere tijd
gevolgd, minimaal een periode lang. Dit Vak-SWT wordt
afgesloten met een toets.
De uitkomst van de toets bepaalt of je het VAK-SWT blijft volgen of
niet.
Leer je focussen, concentreren en plannen. Leer zelfstandig te
werken en samen te werken. Leer jezelf kennen: wat kan je al
goed, hoe leer je het best en het fijnst, wat valt er te verbeteren en
hoe ga je dat doen en wie of wat heb je hierbij nodig? Stel doelen
voor jezelf in overleg met je mentor.

Specifieke regels
Het basisarrangement is en blijft 5 SWT per week, maar...
Bij een 8.0 gemiddeld over alle vakken en geen onvoldoende, heeft een
leerling het recht verdiend een SWT-uur per week minder te doen. Dit
geldt in klas 1 t/m 4 en 5 vwo.
Indien niet aan de overgangsnorm wordt voldaan doet een leerling
echter verplicht minstens 1 (Vak-)SWT extra, ongeacht het gemiddelde.
Het is een risico als je niet aan de overgangsnorm voldoet ook als je je
cijfers al aan het ophalen bent. Je cijfers zullen immers op het laatst
maar net de andere kant op vallen op je eindrapport, dan doubleer je.
Bij de examenklassen wordt de slaag-zak regeling als leidraad gebruikt.

De mentor geeft op je stempelkaart de gemaakte afspraken weer:
hoeveel SWT’s je moet doen per week en welke Vak-SWT’s je moet
volgen.
Regelmatig wordt bekeken ( tijdens HWK,mentorles ) of de situatie nog
conform de afspraken is. Aan jullie dus om mee te spelen en ons te
tonen dat jullie in aanmerking komen voor minder SWT.

