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Keuzes maken 
 
In je lesrooster staan lessen die je hebt met je hele klas. Daarnaast staan er lesuren in waaruit je mag 
kiezen. Die noemen we Aletta-uren. Dat kiezen doe je zelf, via Zermelo. In dit boekje staan de keuzes 
voor mh1 op een rij. Gedurende het jaar kan het aanbod veranderen. Blijf daarom aandachtig kijken 
wat mogelijk is. 
 
Waarom doen we dit? 
Niet iedereen heeft evenveel tijd nodig voor een vak. Soms heb je heel snel in de gaten waar het om 
gaat en soms heb je juist wat meer tijd nodig dan je klasgenoten. Het is dan prettig om te kunnen 
kiezen waar je je tijd aan wilt besteden. Ook bieden wij extra dingen aan, onderwerpen of 
mogelijkheden die niet in het lesprogramma zitten, maar waar je mogelijk wel zin in hebt. 
 
Waar is het goed voor? 
Als je zelf kunt kiezen, ga je beter nadenken wat je nodig hebt dan wanneer wij dat voor je doen. Je 
hebt zélf de verantwoordelijkheid voor je werk en je resultaat en dat helpt. Ook zul je merken dat je 
meer gemotiveerd bent als je zelf de keuze hebt.  
 
Een eigen keuze heb je niet altijd. In het geval een docent het nodig vindt dat je in zijn of haar 
maatwerkuur komt, dan word je verplicht daarin te verschijnen.  
 
Wat helpt om te kunnen kiezen? 
We begrijpen dat het lastig kan zijn om dit allemaal zelf te regelen. Daarom heb je met je klas een 
extra mentoruur waarin je samen met je mentor nadenkt hoe je dat het beste aan kunt pakken. Je 
hebt daarvoor je Reflectieformulier en je Leerlab plan-agenda. 
 
Hoeveel uren kies je en wanneer kun je je inschrijven? 
Het is de bedoeling dat je elk maatwerkuur dat we aanbieden zelf invult. Het kan voorkomen dat er 
meer belangstelling is voor een lesuur dan dat er plekken zijn. In dat geval schrijf je je in voor je 
tweede keuze.  
 
Vanaf donderdags 9.00 uur kun je je inschrijven voor de week daarop. Wacht niet te lang, dan is de 
kans dat je een plek hebt het grootst. 
 
Wat als je je niet inschrijft? 
Als je je vóór maandags 9.00 uur niet in hebt geschreven, word je geplaatst. Je kunt dan niets anders 
dan in stilte voor jezelf werken, zonder dat je vragen kunt stellen. Immers, wij weten niet wat je 
bedoeling is. Ook dat hoort bij verantwoordelijkheid leren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

Overzicht  
 
 

Kunstvakken inclusief CKV Mevrouw Pals PAL 

   

   

biologie mevrouw Harms HAM 

Duits de heer Lania, de heer Schollema LAE, SOL 

Engels mevrouw Ten Berge, de heer 

Wolthof 

BER, 

WOM 

geschiedenis de heer Broekema BRE 

nask1 mevrouw Den Dulk DKL 

Nederlands 

leesvaardigheid 

mevrouw Stegeman STM 

Nederlands de heer van Wieren WIH 

studielokaal de heer Adams ADB 

wiskunde de heer Hummel HUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
Kunstvakken inclusief ckv 
 

 

Docent / begeleider: mevrouw Pals (PAL)  

 
Omschrijving: 

In dit CKV-uur zijn meerdere bezigheden mogelijk; 

Als je nog niet ver genoeg bent met je opdrachten van CKV kun je hier verder aan werken. Je 
mag ook een werkstuk maken vanuit een opdracht van een andere les of iets creëren wat je 
zelf graag zou willen maken.   

 

Voor wie: 

 

- voor alle leerlingen van m3  
 

Wat neem je mee:  

 

- dezelfde materialen als die je nodig hebt in je reguliere les beeldende vorming of ckv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Biologie  
 

Docent / begeleider: mevrouw Harms - HAM 

 
Omschrijving: 

Naar deze maatwerkuren kom je met een gerichte vraag of gericht doel. Daar starten we de 
les mee, je gaat ermee aan de slag en aan het eind van de les evalueren we of jij je doel hebt 
bereikt.  

 

Je kunt denken aan: 

- Je hebt een deel uitleg gemist (bedenk waar je uitleg over wilt) 

- Je werkt aan je huiswerk 

- Je wilt hulp bij het maken van opdrachten (bij welke opdrachten wil je hulp) 

- Je snapt iets nog niet (welk onderwerp of vaardigheid wil je samen bespreken) 

- Je wilt leren voor het proefwerk (hoe wil je dit doen) 

- Practicum inhalen (wel even van tevoren aanvragen) 

- Toets inzien en tips krijgen over het leren en maken van een volgende toets 
 

Voor wie:  

 

- leerlingen van m3  
 

Wat neem je mee:  

 

- Een laptop / tablet 

- Je leerwerkboek 

- Je aantekeningenschrift 

- Schrijfspullen 

 

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Duits 
 

 

Docenten / begeleiders: de heer Lania, de heer Schollema – LAE, SOL 

 
Omschrijving: 

 

• Tijdens deze lesuren kun je zelfstandig aan de gang met van tevoren geformuleerde 
leerdoelen. Dit kun je zelfstandig en in groepjes doen. Heb je hulp nodig, dan kun je 
de docent vragen.  Aan het einde van het lesuur evalueren we of je doelen zijn 
behaald. 

 

• Zelfstandig werken 

• Extra hulp en uitleg van de docent 

• Vragen stellen  

• Oefenen met (extra) opdrachten (digitaal en op papier) 

• Tips over leerstrategieën voor het vak Duits  

• Oefenen met formatieve toetsen 

• Oefenen van de vier vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven 

• Slim stampen (via Trabitour online) 

• Extra filmpjes voor uitleg via internet 

• Toets nabespreken: ervaringsleren (tips, tops en trucs) 

 

Voor wie: alle leerlingen van m3 en m4  
 

Wat neem je mee:  

- Een laptop / tablet 

- Je Trabitour boeken 

- Een schrift en schrijfspullen  
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Economie 
 

 

Docent/begeleider: de heer Wiersma - WME 

 
Omschrijving: 

 

Vooraf heb je bedacht wat je doel is bij het volgen van deze maatwerkles(sen). Je blijft deze 
lessen volgen, totdat je dit doel hebt bereikt. Je kunt denken aan: 

• Oefenen met opdrachten (bedenk welke). 

• Extra uitleg/hulp (bij welk onderwerp of welke vaardigheid?). 

• Een les inhalen, omdat je een les gemist hebt. 

• Leren voor het proefwerk, waarbij je hier hulp kunt krijgen. 

• Laatst gemaakte toets inzien en feedback krijgen. 
 

 

Voor wie:  

 

- alle leerlingen van mavo-3  
 

Wat neem je mee: 

 

- Een laptop / tablet 

- Je boek 

- Een rekenmachine 

- Een schrift en een pen 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Engels 

 

Docent / begeleider: mevrouw Ten Berge, de heer Wolthof – BER, WOM 

 
Omschrijving: 

 

• Tijdens de keuzewerktijd Engels kun je zelfstandig aan de slag met van te voren 
geformuleerde leerdoelen op basis van het PTA. Je kunt zelfstandig en in groepjes 
werken. Heb je hulp nodig? Dan kun je je docent vragen. Aan het einde van de les 
evalueren we of je je leerdoelen hebt behaald.  

 

• Zelfstandig werken 

• Extra hulp en uitleg van de docent 

• Vragen stellen  

• Oefenen met (extra) opdrachten (digitaal en op papier) 

• Tips over leerstrategieën voor het vak Engels  

• Het oefenen met formatieve toetsen 

• Oefenen van de vier vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven 

• Vocabulary: Slim stampen (via Stepping Stones online) en Quizlet 

• Extra filmpjes voor uitleg via internet en extra ondersteuning door Duolingo. 

• Toets nabespreken: ervaringsleren (tips, tops en trucs) 

 

Voor wie: alle leerlingen van mavo 3 en 4  
 

Wat neem je mee:  

- Een laptop / tablet 

- Je boeken 

- Een schrift en een pen 
 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Geschiedenis  

  

  

Docent / begeleider: de heer Broekema (BRE) 

  
Omschrijving:  

  

Tijdens deze lessen krijg je de mogelijkheid om extra hulp te krijgen over het onderwerp 
waar we op dat moment bij geschiedenis mee bezig zijn.  De hulp bestaat uit:  

  

• Extra/herhaling van uitleg   
• De mogelijkheid om vragen te stellen   
• Oefenen met opdrachten en samenvattingen maken  
• Tips over hoe je geschiedenis het beste kunt leren, zodat je zo goed mogelijk bent voorbereid 

op de volgende toets  
• Het goed lezen van een (toets)vraag en het op een juiste manier opschrijven van een 

antwoord  
• Hulp bij het maken van praktische opdrachten 
• Oefenen met het werken met bronnen (spotprenten, propaganda, etc.)  

  

  

  

Voor wie: alle leerlingen van m3  

  

Wat neem je mee:  

- Je geschiedenisboek 

- Je aantekeningenschrift en een pen  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nask1 
 

 

Docent / begeleider: mevrouw Den Dulk - DKL 

 
Omschrijving: 

 

Tijdens deze lesuren kun je werken aan datgene waar we bij nask mee bezig zijn. Je kunt 

 

Oefenen met opdrachten 

Extra uitleg vragen 

Huiswerk maken 

Leren voor een proefwerk of SO  

Hulp krijgen bij het leren van een toets 

Practicum inhalen (wel even van te voren aanvragen) 

Toets inzien en feedback krijgen. 

Oefenen met samenvattingen maken 

 

Voor wie: alle leerlingen van mavo-3  
 
Wat neem je mee:   

- Je boek en je werkboek 

- Je BiNaS, je  rekenmachine 

- Een schrift en een etui met inhoud 

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nederlands  
 

 

Docent / begeleider: meneer van Wieren - WIH 

 
Omschrijving: 

 

Werktijd: 

In deze lesuren werk je verder aan de lesstof die in de lessen wordt behandeld. Je kunt aan 
het werk met je huiswerk voor die week, er is ruimte om vragen te stellen en we behandelen 
de theorie nog een keer. 
 

 
Voor wie:  
 

- alle leerlingen van m3 en m4 
 

Wat neem je mee: 

 

- Een laptop / tablet of 

- Je werkboek Nederlands 

- schrijfspullen 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sport - squash 
 

Docent / begeleider: de heer Adams – ADB 

Squash wordt in een serie – niet elke week - aangeboden 

 

Omschrijving: Kom jij ook squashen?  
  
Wat een raar woord, wat moet dat wel niet voor spel zijn... Met lichamelijke opvoeding is er 
buiten de deur gezocht naar iets sportiefs om aan te bieden. En wel bij het Squash centrum 
in Hoogezand.   
  
Voor als je nog nooit van squashen hebt gehoord: het is een racketsport of ook wel een 
trefvlakspel genoemd. Je staat met twee personen in een gesloten ruimte, beiden heb je een 
racket en je hebt een bal. De bedoeling van het spel is om de bal tegen de achtermuur te 
slaan en wel zo dat de tegenstander er niet bij komt.   
  
De rackets zijn wat kleiner dan bij tennis, dit geldt ook voor de bal. Deze bal stuitert niet heel 
goed, je bent dus veel laag bij de grond en het is heel goed voor de beenspieren. Het is een 
leuk, snel en uitdagend spelletje.   
  
Wat natuurlijk soms lekker is, is om de bal goed hard te raken, die komt toch wel terug. 
Daarbij is het ook een heel afwisselend spelletje, dat heel explosief is en waar je je energie 
wel bij kwijt raakt.   
  
Om een beeld te geven van het spel:  
https://www.youtube.com/watch?v=9V8vN1bw730  
 

Rackets en ballen zijn daar geregeld voor ons 

 

Waar moet ik zijn? 

Heveapad 181 

Bij het winkelcentrum langs over de Kerkstraat, dan links en gelijk rechts en onder spoorbrug 
door. Dan bevindt het zich aan de recht kant. Het is een vierkant gebouw van blauw en 
stenen.  

Zorg dat je hier om 14.00 uur bent. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

Voor wie 

-  alle leerlingen van m3 en m4 

 

Wat neem je mee 

• Goede/schone zaalschoenen die niet aflaten  
• Sportkleding (Korte broek en t-shirt volstaan, kan warm zijn) 
• Drinken voor tussendoor 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

Studielokaal 
 

 

Docent / begeleider: de heer Adams ( ADB) 

 
Omschrijving: 

 
Je wilt in alle rust leren voor een proefwerk of aan de slag met je huiswerk. Dat doe je zonder de 
anderen te storen. Heb je toch nog een vraag? Dan kun je terecht bij je docent. 

  
Voor wie:  

 

- alle leerlingen van m3 en m4 
 

Wat neem je mee: 

 
- Een laptop/ tablet 
- Boeken voor het vak waar je mee bezig wilt. 
- Een extra boek voor als je daarmee klaar bent. 
- Schoolspullen die nodig zijn voor het vak. 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Wiskunde 
 

 

Docent / begeleider: de heer Hummel (HUR) 

 
Omschrijving:  

 

Merk je dat de uitleg in de lessen wiskunde wat te snel gaat of dat je wat meer vragen zou 
willen stellen, dan kun je in dit uur terecht voor extra ondersteuning. 

Ook kun je hier terecht om bezig te gaan met je huiswerk of te leren voor een toets. 
 

Voor wie:   alle leerlingen van mavo-3  

 

Wat neem je mee:  

- Je passer, geodriehoek 

- Je wiskundeboek en  

- Een ruitjesschrift, een pen en potlood 
 


