CSW Bestevaêr
Een dag bij gepersonaliseerd leren

DAG van de leerling

27 januari

09.00-09.15
coaching

Ik start vandaag met het wekelijkse gesprek met mijn
coach. Daarna wacht ik in de aula met mijn vrienden tot
de dagstart begint.

09.30-10.00
stamgroep

Elke dag is er een dagstart met mijn stamgroep. Hier
spreken we de activiteiten van de dag door, maken we onze
planning, kijken we het nieuws en praten we hierover na.

10.00-10.15

Pauze

10.15-11.05
workshop

In workshoptijd werk ik aan twee werkdoelen voor Engels
en bereid ik mij voor op de leeractiviteit van Engels.

Mijn tredevakken
Nederlands trede 9 (rood)
Engels trede 8 (rood)
Wiskunde trede 11 (wit)
Frans trede 7 (rood)

Ik ben bij trede 8 met Engels. Mijn docent organiseert
11.05-11.30
communicatie-een communicatiesessie om te oefenen met spreekvaardigheid.
sessie
We starten vandaag met een nieuw thema: de tijd van de
Grieken en Romeinen. Ik volg samen met alle leerlingen
uit mijn jaar de introductielezing in de aula.

11.55-12.25

Gezellig met mijn vrienden een broodje eten dat ik bij de
catering heb gekocht.

12.25-13.00
labsessie

Gelijk door naar een labsessie van biologie. We werken
aan het thema fotosynthese. Vandaag werk ik met de
microscoop.

13.00-13.15
workshop

Na de leeractiviteit stel ik nog wat vragen aan mijn
docent Biologie en werk ik aan twee werkdoelen van
Aardrijkskunde.

13.15-14.05
lezing

Wiskunde is mijn beste vak. Vandaag is er een lezing
voor alle leerlingen die ook trede 11 werken. Het gaat
over de voorrangsregels.

14.05-14.20

Nog even pauzeren en dan snel gaan omkleden voor mijn
laatste lessen.

14.20-16.00
stamgroep

Met mijn stamgroep heb ik gymles. Vandaag gaan we
springen. Ik vind sport heel leuk. Daarom heb ik ook de
Talent Special Sport gekozen, zodat ik nog twee extra
uren mag gymmen elke week. Mijn andere Talent Special
is Culinair. Daar leer ik recepten te koken en te bakken.

16.00
stamgroep

De dag sluit ik weer af in mijn stamgroep. We kijken wat
er vandaag goed ging, wat we hebben geleerd. Vandaag
kies ik er voor om hier mijn huiswerk af te maken.

Engels

Wiskunde

Duits

Frans

Nederlands

Mijn themavakken
Geschiedenis (rood)
Aardrijkskunde (wit)
Biologie (wit)
NaSk (rood)

Verdieping op niveau

11.30-11.55
lezing

Geschiedenis

NaSk

Aardrijkskunde

Techniek

LO

Kunst

Biologie Economie

