
Een week uit het leven van Noah, een leerling uit H1E 
 

In periode 3 ziet het rooster van H1E er met het volledige keuzeaanbod als volgt uit: 

 

Op basis van zijn resultaten in de eerste helft van het jaar heeft Noah in overleg met zijn ouders en 

zijn mentor gekozen voor het steunuur Engels. Omdat het werken met de planner nog niet helemaal 

lukt, volgt hij ook de facultatieve studieles (sl). Deze studieles wordt gegeven door de mentor van 

T1B en die legt het net op een andere manier uit, waardoor het plannen al veel beter gaat. Voor 

Nederlands, en wiskunde heeft Noah voldoende aan het basiscurriculum. 

Op maandagmiddag Kunst. In tegenstelling tot veel van zijn vrienden heeft Noah gekozen voor 

Japanse textiel. In deze groep zitten leerlingen uit alle brugklassen. Dinsdagmiddag is altijd vrij. Dat is 

fijn want dan weet je zeker dat je tijd hebt voor je krantenwijk. Het was nog best lastig kiezen tussen 

Woord en Wereld, maar uiteindelijk heeft Noah toch gekozen voor het Bergerbosproject, een 

combinatie van biologie en aardrijkskunde. Aardrijkskunde had hij in plaats van geschiedenis in de 

eerste helft van het jaar en toen vond hij het direct al een interessant vak. 

Het persoonlijke rooster van Noa ziet er als volgt uit: 

 

lesuur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 wi/wi/en/sl ne wi/ne/en/sl dra wi/ne/sl

2 lo gs gs dra gs

3 lo en te bi ha

4 ne mu te bi ha

5 fa lo en wi fa

6 mn wi wi

7

8

legenda: steunuren

KU1 Kunst 1

KU2 Kunst 2

KU3 Kunst 3

WE Wereld

WO1 Woord 1

WO2 Woord 2

SC Science

snellezen

KU3/WE/WO1

KU1/KU2/WE KU2/KU3/SC KU3/WE/WO2

basis curriculum verdiepende uren

manga

Japanse textiel

keramiek

Bergerbos project

gedichten

programmeren
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