Informatieblad kwt-uren
Op Pascal Zuid willen we rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Daarbij
willen we aandacht geven aan talenten van leerlingen, maar ook aan de hulp
die leerlingen nodig hebben.
Vanaf periode twee starten we daarom met de kwt-uren. In dit blad zullen we de
volgende vragen beantwoorden:
1. Wat zijn kwt-uren?
2. Hoe kies je?
3. Wanneer is de keuze definitief?
4. Wat is het aanbod?
1. Wat zijn kwt-uren?
Kwt is een afkorting voor keuzewerktijd. Dat wil zeggen dat je zelf kiest welk uur je
gaat volgen. Het zijn lesuren die vooral aan het begin of het einde van de lesdag zijn
geroosterd. Er zijn vier verschillende soorten, namelijk:
 Studie-ondersteuningslessen (bijvoorbeeld Nederlands, Engels of wiskunde
 Persoonlijke-ondersteuningslessen (bijvoorbeeld “Jezelf de baas”)
 Sport en cultuur (bijvoorbeeld extra sport)
 Anders (bijvoorbeeld bijeenkomst klassenvertegenwoordigers)
Omdat we net beginnen met kwt-uren zijn er op dit moment vooral
ondersteuningsuren. Volgend jaar zal de keuze worden uitgebreid.
Het is verplicht om aanwezig te zijn bij het uur dat je hebt gekozen.
2. Hoe kies je?
We starten dit jaar met één kwt-uur per periode. Dat betekent dat je dit jaar voor 3
kwt-uren moet kiezen. Je maakt een top 6 van de aangeboden uren. Omdat we
rekening moeten houden met het aantal leerlingen en docenten zal je niet altijd bij
jouw eerste keuze geplaatst kunnen worden.
Bedenk samen met jouw ouders welke kwt-uren jij zou willen volgen en maak een
top 6. Deze top 6 vul je in op het bijgaande blad. Lever dit blad ruim voor de
ouderavond in bij jouw mentor.
3. Wanneer is de keuze definitief?
Tijdens het oudergesprek op 19 november 2020 bespreek je met de mentor en jouw
ouders de keuze die je gemaakt hebt. Jouw mentor kan je mogelijk adviseren een
bepaald kwt-uur te gaan volgen. Dit zal zijn n.a.v. jouw rapportcijfers of de uitslag
van de Dia-toetsen. Op dat moment bepaal je jouw definitieve keuze.
4. Wat is het aanbod?
Op de website van Pascal Zuid kun je binnenkort de kwt-uren vinden die in jouw
leerjaar aangeboden worden.
Stappenplan
Stap 1 Lees samen met jouw ouders het aanbod van keuzewerktijd-uren goed door.
Stap 2 Maak een top 6
Stap 3 Lever de top 6 ruim voor de ouderavond in bij één van jouw mentoren.
Stap 4 Maak tijdens het oudergesprek de definitieve keuze.
LET OP!!!
Als je zelf geen keuze maakt, doen wij dat voor jou.
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