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Je toekomst in 
éigen hand!

X-tuur is onderdeel van
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Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

X-tuur werkt in een eigen leer- leefgemeenschap. De leer- en leefgemeenschap op X-tuur 

wordt gevormd door leerlingen en medewerkers. Met als doel samen op te trekken in 

het onderwijs. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert leren van, met en 

door elkaar en draagt ertoe bij dat alle leerlingen en medewerkers constant worden 

uitgedaagd zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. We hebben er bewust 

voor gekozen om een leer- en leefgemeenschap te zijn waarin mavo-, havo- en vwo-

leerlingen zoveel mogelijk in één groep samen onderwijs volgen. Daar waar de leerlingen 

in heterogene en/of homogene groepen van en met elkaar kunnen leren, zullen we dat 

stimuleren. De huisvesting is een onderdeel van het concept; leer- en leefgemeenschap 

staan dan ook centraal. Sinds schooljaar 2019/2020 werken en leren wij in een goed 

uitgeruste locatie aan de Nagelerweg. Onze leerlingen krijgen bij X-tuur volop de ruimte 

om eigen regie te voeren, binnen kaders vanzelfsprekend. 

X-tuur is onderdeel van het Zuyderzee Lyceum (en van de VariO-onderwijsgroep). Deze 

X-tuur informatiegids is een aanvulling op de formele en wettelijk verplichte schoolgids 

van het Zuyderzee Lyceum en biedt vooral veel onderwijskundige informatie die specifiek 

is voor X-tuur. De schoolgids van het Zuyderzee Lyceum is op de website van X-tuur en het 

Zuyderzee Lyceum in te zien.

Wij hebben enorm veel zin in het 4e schooljaar van X-tuur en wensen iedereen een heel 

erg mooi en vooral inspirerend schooljaar toe!

Team X-tuur
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1. Even voorstellen

“In mijn ogen droomt eigenlijk 
ieder kind wel dat zijn verborgen 
kwaliteiten worden ontdekt” 
Theo Thijssen
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X-tuur is een nieuw onderwijsconcept waar leerlingen de regie hebben 

over hun eigen leerproces. In overleg met hun ouders/verzorgers en 

de coach stellen ze zelf leerdoelen op en maken een planning. Iedere 

leerling heeft een eigen persoonlijke leerroute. X-tuur biedt onderwijs 

aan leerlingen met mavo, havo, vwo capaciteiten van brugklas tot en 

met het diploma.

1.1 Waarom X-tuur?

“De maatschappij verandert in een razend tempo. We leven in een nieuwe 

wereld en het huidige onderwijs moet aansluiten op de behoeften van 

de leerling van de 21e eeuw. Wij vinden dat iedere leerling in vrijheid en 

verantwoordelijkheid zelf vorm moet kunnen geven aan zijn toekomst.” 

Daarom zijn we gestart met X-tuur; zelfsturend voortgezet onderwijs dat 

aansluit op de ontwikkeling en het talent van de leerling en de huidige 

samenleving. Elke schoolloopbaan is uniek. We willen zorgen voor een 

optimale aansluiting op het basisonderwijs en voorbereiding op het

eigentijdse vervolgonderwijs.

Waar staat het Zuyderzee Lyceum voor?

X-tuur maakt onderdeel uit van het Zuyderzee Lyceum. Het Zuyderzee 

Lyceum is een openbare school met een ontmoetingskarakter. Er is 

ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. 

Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die 

zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor 

elkaar. We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen 

onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. 

We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het 

heden en het verleden.
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Visie X-tuur

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, onderzoekend en hebben een drang naar 

zelfstandigheid. Wij geloven dat iedere leerling in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf 

vorm moet kunnen geven aan zijn toekomst. Aansluiten bij ontwikkeling en talent 

motiveert leerlingen om te leren (te groeien) en maakt ze eigenaar van hun leerproces. 

Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route.

Missie X-tuur

ZELF DENKEN EN SAMEN DOEN

In de huidige samenleving groeit de vraag naar mensen met een creatieve houding 

die innovatieve en praktische oplossingen bedenken voor bestaande problemen 

en om kunnen gaan met toekomstige uitdagingen. We leiden onze leerlingen 

toekomstgericht en kritisch op: voor de samenleving van morgen. Ze leren zelfstandig 

te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. Het 

worden mondige, verantwoordelijke burgers die hun weg weten te vinden in de 

multimediamaatschappij en die weten hoe ze samen met anderen resultaten kunnen 

boeken. Onze missie is dan ook: zelf denken en samen doen. Wanneer er aan drie 

natuurlijke basisbehoeften en (competentie, autonomie en relatie) worden voldaan, 

garandeert dit een optimale groei en een hoge motivatie.

Pedagogisch klimaat

Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. 

We gaan uit van vertrouwen en respect voor elkaar. We erkennen en waarderen 

verschillen. We zien de leerling en zijn ouders/verzorgers. We werken op basis van 

gelijkwaardigheid in een sociale leefgemeenschap. In de stamgroep wordt veel 

aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen, ouders en 

personeel zijn samen verantwoordelijk, voor elkaar en voor de schoolomgeving. De 

leeromgeving is ordelijk en functioneel. Een vast dagritme zorgt voor rust. Heldere 

(omgangs)regels, die door leerlingen en coaches samen zijn opgesteld, zorgen voor 

duidelijkheid.

1.2 Waar staat X-tuur voor?

‘Kinderen verschillen’ en ‘Kinderen ontwikkelen zich’ Bij X-tuur koesteren we de uniciteit 

van ieder kind. Bij X-tuur staat de groei en ontwikkeling van de leerling centraal: we 

volgen en stimuleren de ontwikkeling van ieder kind; op eigen niveau, in eigen tempo, 

met een eigen leerstijl. De leerling heeft op X-tuur regie over zijn eigen leerproces, 

draagt hiervoor verantwoordelijkheid en ontwikkelt kennis en vaardigheden die nodig 

zijn voor een leven lang leren.

Uitgangspunten zijn:

De leerlingen zitten in een heterogene groep (qua leerjaar en niveau) bij elkaar als een 

sociale gemeenschap. Die groep wordt op X-tuur de stamgroep genoemd. Daarmee 

is het in feite een brede en verlengde (brug)klas: ieder kind heeft zijn eigen leerplan 

waarbij we uitgaan van de ontwikkeling van een kind. We werken vanuit leerdoelen 

i.p.v. lesmethodes. We maken gebruik van lesmethodes als middel. 

Werken vanuit leerdoelen heeft de volgende resultaten voor de leerling:

- Meer zicht op wat hij moet kennen en kunnen

- Onderwijsaanbod is afgestemd op de leerling

- Betere reflectie

- Meer vrijheid om leerdoelen op zijn eigen manier te bereiken

- Mogelijkheid om aan persoonlijke leerdoelen te werken

Werken vanuit leerdoelen heeft de volgende resultaten voor de ouders/verzorgers:

- Beter zicht op waar het kind mee bezig is

- Betere ondersteuning mogelijk bij het leerproces

- Gesprekken met coaches en vakdocenten zijn meer inhoudelijk

Iedere leerling maakt vanuit zijn eigen ambities, vragen en interesse een persoonlijke 

leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid 

van leerlingen. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is een van onze 

uitgangspunten. Ons onderwijsconcept draagt zichtbare kenmerken van bestaande 

vernieuwende onderwijsvormen waaronder Montessorionderwijs, Daltononderwijs, 

Jenaplanonderwijs.

Wij willen onze leerlingen optimaal 
op hun toekomst voorbereiden in een 
stimulerende en veilige omgeving.
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Bij het pedagogisch klimaat spelen vier basisbegrippen een rol:

• Kwaliteit onderlinge leerling/relaties,

• Sfeer in de klas

• Orde in de klas

• Kwaliteit interactie van de leerling – coach/docent

Omdat de omgeving een bepalende rol heeft op sfeer, veiligheid en het 

leren willen we de schoolomgeving met zorg inrichten. De leerlingen 

hebben hier een belangrijke rol in, want zij moeten zich vooral ‘thuis’ 

voelen in hun school. Licht, planten, kleur, verschillende functies van 

werk-/ontspanningsplekken en meubilair, het is allemaal met zorg 

uitgekozen.

Omdat de omgeving een bepalende rol 
heeft op sfeer, veiligheid en het leren willen 
we de schoolomgeving met zorg inrichten. 



2. Het onderwijs op onze school
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De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving

Uiteraard behoren nieuwe, moderne leermiddelen (waaronder ICT) en een veilig 

en schoon gebouw deel uit te maken van de leeromgeving van een leerling. 

Maar er is meer. Leerlingen verkennen mogelijkheden en grenzen van zichzelf 

en anderen. Ze zoeken daarin ook uitdagingen en risico’s. Hun leeromgeving 

moet daaraan tegemoetkomen en tegelijkertijd voor veiligheid zorgen: een 

klimaat dat prikkelt tot leren; contexten die realistisch en herkenbaar zijn; een 

sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden; conflicten die opgelost worden 

door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, en waarin gezond en 

verantwoordelijk gedrag wordt gestimuleerd.

De leerling leert in een doorlopende leerlijn

Onderwijs in de onderbouw wordt gekenmerkt door de zorg voor een 

doorlopende leerlijn: van primair naar voortgezet onderwijs en van onderbouw 

naar bovenbouw.

De belangrijkste kenmerken van het onderwijs in de onderbouw, zoals die    

landelijk zijn vastgesteld, zijn: 

De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig 

Recente inzichten in hoe kinderen leren, maken duidelijk dat actief en 

zelfstandig leren een hoger rendement oplevert dan passief. Daarnaast komt 

het tegemoet aan de behoeften aan zelfstandigheid van kinderen in deze 

ontwikkelingsfase. Om actief en zelfstandig leren mogelijk te maken, is 'leren 

leren' een wezenlijk onderdeel van het onderwijs.

De leerling leert samen met anderen

Het samen leren en werken biedt mogelijkheden tot het ontwikkelen en 

uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast kan het 

leiden tot reële oefensituaties in het leren erkennen van en leren omgaan met 

verschillen tussen mensen.

De leerling leert in samenhang

Het is voor leerlingen soms moeilijk de samenhang te zien tussen de 

verschillende vakken in het voortgezet onderwijs. ‘Leren in samenhang’ 

betekent onder andere dat leerkrachten die relaties tussen de inhoud uit de 

verschillende vakken en leergebieden aanbrengen, en dat zij leerlingen laten 

werken vanuit het geheel naar het deel.

De leerling oriënteert zich

Het oriënterend karakter van de onderbouw betekent onder andere dat 

leerlingen zicht krijgen op de mogelijkheden voor hun verdere (school) loopbaan, 

op de kenmerken van verschillende soorten arbeid en op de samenleving waarin 

zij leven. Daartoe hoort ook de oriëntatie op waarden, normen en opvattingen 

in onze maatschappij. Onderwijs met een oriënterend karakter impliceert dat 

leerlingen leren keuzes te maken tussen de mogelijkheden die zij door hun 

oriëntatie ontdekken. Zij toetsen deze mogelijkheden aan de eigen interesses 

en ambities.

2.1 Doelen

Bij X-tuur werken leerlingen aan de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor de 

onderbouw. De doelen en eisen zijn landelijk vastgesteld en daarin wijkt X-tuur niet af. 

Voor alle vakken worden de kerndoelen aangeboden en er wordt per leerling

vastgelegd of en op welk niveau een kerndoel behaald is. Dit niveau kan per vak/ 

leergebied verschillend zijn; dit is maatwerk. Er zijn kerndoelen voor de vakken en 

leergebieden: Nederlands, Engels (plus een 2e moderne vreemde taal), rekenen/ 

wiskunde, mens & natuur, mens & maatschappij, kunst & cultuur, bewegen & sport. 

De kerndoelen worden zowel gepersonaliseerd als in projectvorm aangeboden. Voor 

de havo en het vwo geldt dat er naast het Engels, twee moderne vreemde talen 

gevolgd moeten worden.

In de onderbouw worden in principe geen cijfers gegeven maar krijgen leerlingen 

feedback op het gemaakte werk bij de vakken en leergebieden. Ook wordt er 

aangegeven op welk niveau het werkt is gemaakt. In de bovenbouw krijgen 
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de leerlingen wel cijfers en wordt er vanuit een helder programma richting het 

(schoolexamen) examen gewerkt. Het is wettelijk mogelijk om in het kader van 

maatwerk in een eerder leerjaar examens af te leggen; in dat geval start ook het 

(school) examentraject eerder.

Na de basisvorming leren de leerlingen te voldoen aan de eisen die gesteld worden 

aan het behalen van een examen. Stap voor stap wordt zo gewerkt naar een 

eindexamen op het voor de individuele leerling hoogst haalbare niveau. Bijzonder bij

X-tuur is de keuzevrijheid. Leerling, ouders en coach formuleren aan het begin van een 

periode (van ongeveer 10 weken) de leerdoelen. Tijdens het wekelijks overleg tussen 

leerling en coach wordt de voortgang besproken.

Bij X-tuur is de leeromgeving zodanig ingericht dat een leerling zelf zijn leervragen kan 

formuleren. Er is een basisaanbod en de leerling kiest voor een belangrijk deel zelf 

hoe en wanneer hij dat leert. Naast dat aanbod is er ruimte om met eigen leervragen, 

onderzoeken, projecten en activiteiten bezig te zijn. Leerlingen verwerken zo de kennis 

en vaardigheden die nodig zijn voor een leven lang leren. Wij stimuleren de natuurlijke 

leerdrang en nieuwsgierigheid van de leerling en gaan uit van de kracht van diversiteit. 

We dagen ze uit hun talenten vanuit het hart, hoofd en handen te ontplooien. 

Gepersonaliseerd leren, met meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. Maatwerk 

voor ieder kind is bij ons vanzelfsprekend. Bij X-tuur heb je vrijheid in leren, maar geen 

vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. Uiteraard zijn er de te behalen kerndoelen en 

de toetsingsmomenten waarop de leerling laat zien wat hij of zij kan. Maar dit mag 

op een eigen gekozen manier, bijvoorbeeld met een werkstuk, schriftelijke toets of 

presentatie.

Binnen- en buitenschoolse activiteiten

We gaan er veel op uit. Dat kan naar een museum, een situatie in de praktijk, het 

werkveld van ouders of naar een gastdocent op locatie. We gaan ervan uit dat de 

leerlingen zo veel mogelijk op de fiets naar school komen en de verkeersregels 

kennen.

Voor sommige projecten verzamelen de leerlingen zelf materiaal. Ze mogen na 

toestemming van ons dan even naar een winkel. Leerlingen weten ons te bereiken en 

we maken afspraken, wanneer ze weer terug zijn.

X-tuur-project in de onderbouw

‘Wat ga jij doen bij X-tuur-project?’ In leerjaar 1 ga je ermee aan de slag. Het is een 

vak waar je voor gemotiveerd bent en waar je voor in actie komt. Het draait om 

jouw talent. Hoe werkt het? In kleine groepjes praat je over je passies en bepaal je 

je onderwerp. Daarna maak je een plan van aanpak. Als dat is goedgekeurd door de 

coach, voer je het uit. Daar ben je ongeveer 6 weken mee bezig. Is het afgerond? Dan 

presenteer je de resultaten aan de hele groep. Daarna ga je in de volgende periode 

weer aan de slag met een ander onderwerp. Zo leer je jezelf beter kennen. Het hoeft 

trouwens niet altijd te lukken. Als je maar een plan hebt, goed samenwerkt en er het 

beste van maakt. Daar gaat het om. In leerjaar 2 werk je

op dezelfde manier. In de middenbouw krijgt X-tuur-project een andere invulling. Dat 

geldt ook voor de bovenbouw.

2.2 Leren binnen en buiten de school

X-tuur wil een school zijn die maximaal aansluit bij de toekomstige ontwikkelingen 

in de maatschappij en samenleving. Wij bieden meer dan alleen goed onderwijs! We 

leren onze leerlingen verder te kijken en nemen hen al vroeg mee in de wereld van 

morgen, omdat we het belangrijk vinden dat ze straks klaar zijn om goede keuzes te 

maken. X-tuur werkt daarom veel samen met ouders, het bedrijfsleven, overheden en 

instellingen in de regio en daarbuiten. En zelfs over de grens!

Hoe we dat doen? Door levensecht betekenisvol te leren. Leerlingen werken samen 

aan vakoverstijgende projecten, waarbij ze naast kennis de 21e-eeuwse vaardigheden 

leren zoals: probleemoplossend vermogen, verbanden leggen, analyseren, kritisch 

denken en eigen mening formuleren, samenwerken, creatief denken, sociaal leren, 

communiceren, informatie verwerken, ICT-vaardigheden, mediawijsheid, presenteren, 

reflecteren, regie nemen. Dat doen ze vooral in

de ‘echte’ wereld. Tijdens de zoektocht van de leerlingen naar antwoorden op vragen, 

krijgen zij feedback op hun werk en op hun aanpak. De coaches leren de leerlingen 

om het beste uit zichzelf te halen. Zo leren onze leerlingen succesvol te zijn in 

de multimediale maatschappij van morgen. ICT is hierbij een onmisbaar middel. 

We werken met moderne apparatuur en we staan nadrukkelijk open voor nieuwe 

inzichten, technieken, toepassingen en mogelijkheden. Door leerstof over de grenzen 

van vakken heen aan te bieden ontstaat er een samenhangend onderwijsaanbod 
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waarin verschillende disciplines voor leerlingen logisch bij elkaar komen. Thematisch 

en projectmatig werken, waarbij mag worden afgeweken van traditionele middelen.

Begeleiding en extra aandacht

Ieder kind heeft thuis en op school begeleiding nodig, de één wat meer dan de ander. 

X-tuur biedt iedere leerling begeleiding op maat. Dat doen we op verschillende 

manieren. Het kan met uiteenlopende redenen zijn dat een leerling belemmeringen 

ervaart om goed te kunnen leren. Dat kan zijn omdat een leerling achter loopt, dat 

er thuis iets speelt, dat hij niet lekker in zijn vel zit, of veel ziek is. In eerste instantie 

wordt de leerling dan begeleid door de coach. Is extra begeleiding nodig? Dan komt 

de zorgcoördinator in beeld. Als het nodig is, wordt externe hulp ingeschakeld. Dit 

gebeurt alleen na overleg met de ouders.

2.3 Persoonlijke begeleiding van coaches

Het belangrijkste kenmerk van X-tuur is dat de leerling zelf de regie in handen heeft. 

Dat vraagt om zelfbewustzijn, kunnen reflecteren, nadenken, systematisch werken, 

prioriteiten stellen en vooral keuzes maken. Bij het maken van al deze keuzes en 

planning worden de leerlingen begeleid door een coach. De coach is de persoonlijk 

begeleider van de leerling. Leerling en coach kennen elkaar goed en dat versterkt het 

vertrouwen in elkaar. Vertrouwen is de belangrijkste factor voor goed leren.

Een coach stelt de goede vragen of reikt suggesties aan, die maken dat leerlingen 

steeds beter in staat zijn om zelfverantwoordelijk te leren. Genoemde competenties 

zijn daarbij voortdurend onderwerp van gesprek en de ontwikkeling van de leerling 

wordt vastgelegd in de rapportages. Bij X-tuur zijn docenten professionele coaches 

die hiervoor zijn opgeleid. De coach is vakdocent, algemeen docent en mentor ineen. 

De coach stimuleert, inspireert, daagt uit, instrueert en begeleidt stap voor stap de 

leerling naar een examen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau. Het samen 

doorlopen van een continu proces van leren en verbeteren staat centraal. Daarbij is 

veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming.

Aan het begin van het schooljaar voeren leerling, ouders/verzorgers en de coach een 

gesprek waarin het leerplan wordt opgesteld. Hierin staat op welk niveau leerlingen 

werken aan diverse leerdoelen van vakken of leergebieden. Aan welke vaardigheden 

een leerling extra aandacht wil besteden en welke rol de leerling wil spelen binnen de 

school. Het leerplan wordt een aantal keer per jaar aangescherpt en wekelijks heeft de 

leerling een gesprek met zijn coach over de voortgang.

De coach is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen die de leerling en zijn ouders 

hebben. Iedere leerling heeft een persoonlijke coach voor meerdere schooljaren. De 

coach is tenminste 3-4 dagdelen in de week aanwezig. Daarnaast is er nog een aantal 

vakdocenten die vakspecifieke instructie of inspiratie kunnen geven aan de leerlingen. 

Overigens kunnen dit ook gastdocenten zijn vanuit bedrijven, organisaties of onze 

bekwame ouders.

2.4 Ouderbetrokkenheid

Meepraten, meewerken en meebeslissen over ons nieuwe initiatief en onderwijszaken 

is belangrijk, ook voor ouders/verzorgers en leerlingen. Wij zien onze X-tuur-leerlingen 

en ouders/verzorgers als klankbord en ware pioniers om samen X-tuur tot een succes 

te brengen. Maar we willen meer dan dat. X-tuur moet het verlengde zijn van de 

basisschool, waar ouders drempelloos binnen kunnen lopen om hun kind weg te 

brengen, even een praatje kunnen maken of een stuk van de ochtend of middag mee 

kunnen draaien om te zien hoe het onderwijs op X-tuur wordt vorm gegeven.

Contact met ouders

Ouders/verzorgers zijn van groot belang bij het leerproces van de leerlingen, voor een 

prachtige schooltijd en het succesvol behalen van een diploma. Om dit goed vorm te 

geven hebben we aan het begin van het schooljaar startgesprekken met de nieuwe 

leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hierin wordt met ouders/verzorgers en leerlingen 

besproken wat de doelen zijn van dat schooljaar en hoe de begeleiding van de leerling 

eruit gaat zien. Natuurlijk hechten wij veel waarde aan goede communicatie met 

ouders/verzorgers en leerlingen. 

Er is een vanzelfsprekende samenwerking

Tussen ouders/verzorgers en school. Lijnen met coaches zijn kort, direct contact is 

altijd mogelijk. Ouders/verzorgers kunnen actief meedenken over de invulling van 

onderdelen van de school. Tips zijn hier altijd welkom. Ouders/verzorgers weten 

bij inschrijving dat ze zelf ook een actieve rol krijgen. Een keuze voor X-tuur is 

een bewuste keuze van leerlingen en ouders/verzorgers. Elke maand wordt een 
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  MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

08.10-08.30 Dagstart coaches Dagstart coaches Dagstart coaches Dagstart coaches Dagstart coaches 

08.30-09.00 Stamgroep Stamgroep Stamgroep Stamgroep Stamgroep

09.00-10.00 Leerplan Leerplan Leerplan Leerplan Leerplan

10.00-10.15 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze 

10.15-11.15 Leerplan Leerplan X-tuur project Leerplan Leerplan

11.15-11.45 Lezen (stiltetijd)  Stamgroep Lezen (stiltetijd)  Lezen (stiltetijd)  Lezen (stiltetijd) 

11.45-12.15 Pauze   Pauze Pauze Pauze 

12.15-13.15 Project/  X-tuur project Buiten leren Commissies
  Vakoverstijgend    

13.15-13.30 Bewegen & sport    Bewegen & sport

13.30-14.45   Inspiratieworkshop   

14.45-15.15 Stamgroep  Stamgroep Stamgroep Stamgroep

Voorbeeld van een lesrooster

Instructies, zelfstandig 
werken, coaching, 
samenwerken

Instructies, zelfstandig 
werken, coaching, 
samenwerken

Instructies, zelfstandig 
werken, coaching, 
samenwerken

Instructies, zelfstandig 
werken, coaching, 
samenwerken

Onderzoek & Project & 
ondernemen & Stage

Keuken, PR, 
schoolkrant/vlog, zorg 
lokalen, excursies

Instructies, zelfstandig 
werken, coaching, 
samenwerken

maandbericht naar ouders/verzorgers verstuurd met daarin informatie over zaken die 

spelen op X-tuur en een agenda.

2.5 De school als ontmoetingsplek

Een school zonder bel, met vaste begin- en eindtijden en zonder lesuitval. Er wordt 

gewerkt met een continurooster en het is mogelijk halfjaarlijks in te stromen. Onze 

school is een veilige en gezellige ontmoetingsplaats waar gelijkwaardigheid heerst. 

We doen er alles aan om de leerling zich er thuis te laten voelen. De rol van ouders/ 

verzorgers is groot. Zoals ze hun kind vol enthousiasme aanmoedigen langs de lijn van 

bijvoorbeeld het voetbalveld, zo nauw betrokken zullen ze ook bij de school(loopbaan) 

van hun zoon of dochter zijn. Elke dag wordt met elkaar begonnen en afgesloten in de 

stamgroep met de coach.

2.6 Schooltijden

Bij X-tuur werken we met een zogenaamd continurooster. Dat wil zeggen dat de 

begintijden en eindtijden van de dag vastliggen. Soms kan het zijn dat de schooldag 

iets langer duurt als we op excursie zijn of als een leerling nog iets moet afmaken.

2.7 Lesrooster

Iedere dag kent een aantal onderwijsblokken, waarbij de stamgroep en de 

coach gezamenlijk de dag opstarten en afsluiten. De dagplanning wordt hierin 

doorgenomen. Ook worden actualiteiten besproken, waardoor de leerling werkt aan 

de burgerschapscompetenties. De dag wordt op dezelfde manier afgesloten zoals 

het begonnen is. Reflectie en evaluatie is een belangrijke fase in het onderwijsproces. 

Tijdens de dagafsluiting is het bijvoorbeeld mogelijk dat leerlingen iets presenteren 

aan de stamgroep. Alle planningszaken maar ook de resultaten van het leerproces 

houdt de leerling bij in het persoonlijk portfolio.

Na de stamgroep gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen planning. Elke dag is 

er voor iedereen een half uur stilte. Dit half uur gebruiken de leerlingen om te lezen. Ze 

vergroten zo hun woordenschat en trainen hun spanningsboog. De rest van de middag 

is er tijd voor andere activiteiten zoals projecten, commissies en bewegingsonderwijs. 

Leerlingen op X-tuur werken niet enkel alleen, maar we stimuleren samenwerking. 

Zo ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden zoals hulp vragen, onzekerheden delen, 

communiceren, overleggen. elkaar uitleg geven.

Lestijden

Maandag 08.30 - 15.15 uur

Dinsdag  08.30 - 11.45 uur 

Woensdag  08.30 - 15.15 uur

Donderdag  08.30 - 15.15 uur 

Vrijdag  08.30 - 15.15 uur



20 21

Activiteiten

Het eigenaarschap van veel activiteiten zal bij de leerlingen zelf liggen. Een 

feestavond, sinterklaas, een klassenuitje o.i.d. zal door henzelf worden georganiseerd. 

Ook bij ouderbijeenkomsten, open dagen e.d. spelen onze leerlingen een belangrijke 

rol. We zien hen als de ambassadeurs van onze school.

Inspireren 

Op het lesrooster staat ‘inspiratieworkshop’. We organiseren inspiratieworkshops om 

leerlingen te inspireren, te verwonderen en uit te dagen het onbekende te verkennen. 

Inspiratieworkshops kunnen worden gegeven over allerhande onderwerpen/ thema’s 

door: leerlingen, coaches, docenten, ouders of externe deskundigen.

Voor de leerling heeft deze manier van werken de volgende voordelen:

 De dag is overzichtelijk. Er mogen eigen keuzes gemaakt worden,   

 samengewerkt worden en er is veel projectonderwijs.

 Leerlingen kunnen op diverse niveaus het onderwijs volgen.

 Intensief contact met de coaches, waardoor problemen eerder   

 gesignaleerd worden.

 Huiswerk is in deze opzet geen vanzelfsprekendheid, tenzij een leerling  

 dit opneemt in zijn leerplan of achter loopt met zijn planning.

 Leerlingen hebben veel invloed op de inhoud van het onderwijs en leren  

 gemakkelijker keuzes te maken.

 Geen lesuitval door tussenuren.

Ouderbijeenkomsten, open dagen e.d. spelen 
onze leerlingen een belangrijke rol. We zien 
hen als de ambassadeurs van onze school. 



3. De leerling in beeld
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Het beeld dat is ontstaan wordt door de coach met de leerling gedeeld en zo kan door 

middel van gesprek en de juiste vragen stellen de leerling doelen en ambities formuleren 

en daarbij een plan van aanpak om deze doelen te halen: het persoonlijk leerplan. Bij 

ons kunnen leerlingen niet blijven zitten. Ze werken in hun eigen tempo, volgens een 

persoonlijke leerroute.

Maar een eigen leerplan opstellen doe je niet zomaar. Dat is in het begin best moeilijk. 

De leerlingen krijgen hier gerichte hulp bij van hun coach. Elke week heeft de coach 

met de leerling een kort voorgangsgesprek en monitort in hoeverre de leerling zijn 

minimale doelen per week bereikt. In het leerplan stelt een leerling iedere periode zijn 

ontwikkelingsdoelen en ambities op. Ontwikkelingsdoelen met betrekking tot 21e-eeuwse 

vaardigheden worden hierin ook opgenomen. In een leerlingvolgsysteem worden de 

resultaten van de leerlingen per periode/leerjaar bijgehouden.

3.2 Resultaten
 

Bij X-tuur wordt voor de leerling in kaart gebracht welke kerndoelen voor de onderbouw 

(leerjaar 1 en 2) behaald moeten worden. In de bovenbouw wordt gewerkt aan de doelen 

die beschreven staan in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Hoe laat een 

leerling zien wat hij geleerd heeft? Op X-tuur gaat het erom dat de leerling bewust wordt 

van zijn eigen leerproces en dat hij kan aantonen wat hij heeft geleerd. Hij levert hiervoor 

zogenaamde bewijsstukken aan. Hierbij is formatief toetsen essentieel. Formatief toetsen 

legt de verantwoordelijkheid voor het leren voor een belangrijk deel bij de leerling. Díe 

bepaalt of hij tevreden is met het beheersingsniveau. Dat kan hij natuurlijk niet zelf. De 

coach is de deskundige en deze moet aan zijn leerlingen duidelijk maken wat het gewenste 

beheersingsniveau is en iedere leerling zijn eigen feedback geven op zijn taalgebruik en 

zijn aanpak. Op weg naar een einddoel maakt de leerling gebruik van formatief toetsen of 

formatieve evaluatie. Hierbij krijgt de leerling inzicht in zijn eigen leerproces. De formatieve 

toets bestaat vooral uit feedback: waar sta je nu en wat heb je nog nodig om je leerdoel te 

halen? Daarbij zijn drie onderdelen van belang: eerst wordt bepaald wat de doelen zijn: de 

feed up. Door te toetsen kan worden gezien hoe ver een leerling is en daarop kan feedback 

worden geven. Tenslotte bestaat de feed forward uit datgene wat nog geleerd moeten 

worden om van de huidige situatie naar het (eind)doel te komen; dit zijn de persoonlijke 

leerdoelen. De leerling moet de kennis en vaardigheden kunnen toepassen. Zo wordt 

zichtbaar of de leerling een kerndoel beheerst en kan dit worden afgesloten. De kennis 

3.1 Het persoonlijk leerplan

Op X-tuur willen we de leerling vanaf de aanmelding in beeld hebben en krijgen. De leerling 

heeft hier zelf een grote rol in. Bij X-tuur werken we naar de gewenste situatie. Dat is 

dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en daarin ook hun 

verantwoordelijkheid nemen. Om dit samen met de leerlingen te bereiken brengen de 

coaches en docenten de leerlingen op cognitief gebied en hun vaardighedenniveau in beeld. 

Rubrics 

Initiatief nemen Ik formuleer mijn eigen leerdoelen en pas deze waar nodig aan.

Ik ga zelfstandig aan de slag en bereik daardoor mijn doel.

Ik vraag altijd om hulp wanneer ik niet verder kan met een opdracht en stel 

gerichte vragen om daarna weer verder te kunnen met mijn werk.

Ik formuleer mijn eigen leerdoelen.

Ik ga meestal zelfstandig aan de slag om mijn doel te bereiken.

Ik vraag meestal om hulp wanneer ik niet verder kan met een opdracht. Soms lukt 

het om een gerichte vraag te stellen om verder te kunnen met mijn werk.

De docent formuleert mijn leerdoelen

De activiteiten die ik onderneem dragen niet bij aan het halen van de 

geformuleerde doelen.

Ik wacht af wanneer ik niet verder kan met een opdracht en verwacht van de 

docent dat hij het voortouw neemt om mij hierop aan te spreken.

Leerdoelen formuleren.

Leerdoelen bereiken.

Hulp vragen.

Met hulp van de docent formuleer ik mijn eigen leerdoelen.

Ik kan met hulp activiteiten ondernemen om mijn doel te bereiken.

Ik geef soms aan dat ik niet verder kan met een opdracht.

Ik weet niet zo goed wat ik dan aan de docent moet vragen om verder te kunnen 

met mijn werk.
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en vaardigheden worden per vak, leergebied, project of activiteit beoordeeld. De eisen en 

beoordelingscriteria worden duidelijk aangegeven en waar mogelijk zal de leerling een 

keuze kunnen maken uit verschillende afsluitingsmogelijkheden. De behaalde cognitieve 

leerdoelen worden aangegeven op het niveau waarop deze behaald zijn: mavo, havo of 

vwo.

We brengen de talenten en ontwikkeling van een leerling individueel in kaart. Dit gaat niet 

door middel van cijfers, maar er wordt aangegeven of doelen behaald zijn aan de hand van 

rubrics, een beoordelingsinstrument voor vaardigheden en inhoud. Een voorbeeld hiervan:

De leerling gebruikt de rubrics voor evaluatie van het eigen leerproces. De coach 

reflecteert hierop met de leerling.

Rapportages

De leerling voert wekelijks met de eigen coach gesprekken over de voortgang van zijn 

ontwikkeling (persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling). Aan het begin en eind van 

iedere periode (10 weken) vinden voortgangsgesprekken (portfoliogesprekken) plaats met 

leerling, ouders en coach. De leerling leidt dit gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt 

de afgelopen periode geëvalueerd en worden de doelen en ambities voor de komende 

periode vastgelegd in een portfolio. Per leerling wordt afgesproken wat een gewenste 

periode is. Er zijn leerlingen die baat hebben bij het stellen van leerdoelen voor een kortere 

periode. Ook hierbij blijft het maatwerk.

Je blijft niet zitten

Het niet-kunnen-zittenblijven- bij X-tuur is een fundamenteel onderdeel van de visie waar 

X-tuur zich mee profileert en onderscheidt van de andere VO-scholen. Daarmee wordt 

bedoeld dat een leerling bij X-tuur niet blijft zitten zoals in het traditionele onderwijs wel 

gebeurt, omdat hij bijv. voor 2 of 3 vakken onvoldoendes heeft en vervolgens het hele 

jaar overnieuw moet doen. Ook alle vakken waar de leerling voldoendes heeft gescoord 

moeten opnieuw gevolgd worden. De kern van X-tuur is de eigen leerroute die de leerling 

volgt; in eigen tempo. Een leerling bij X-tuur kan dus best meer tijd nodig hebben in zijn 

leerroute voor 1 of meerdere vakken of vaardigheden (dat kan ook een jaar zijn), maar hij 

hoeft niet: wiskunde, Engels, Nederlands, mens en maatschappij, enz. overnieuw te doen. 

De leerling heeft al een aantal leerdoelen behaald en gaat hiermee verder in zijn eigen 

leerplan.

4. Financiën en vrijwillige bijdrage

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen subsidie van de overheid. Met deze 

subsidie kunnen we leermiddelen in bruikleen geven aan onze leerlingen. De overheid 

vergoedt niet alle kosten. Daarom vragen we ouders een vrijwillige bijdrage voor 

excursies, werkweken, feesten en verbruiksmaterialen. In de aparte financiële brochure 

wordt hier uitleg over gegeven.



6. Klachten
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5. Beeldmateriaal

Het is leerlingen niet toegestaan om zonder toestemming van een personeelslid, 

in of om de gebouwen, geluids- en of beeldopnamen te maken en te verspreiden. 

De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van cameratoezicht geschiedt 

met inachtneming van de bepalingen van het Privacyreglement. Het cameratoezicht 

vindt plaats vanwege de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen en 

de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden. Publicatie van 

foto’s van leerlingen De privacywetgeving is fors aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen 

voor beeldmateriaal. We mogen foto’s en video’s waar leerlingen op staan niet zonder 

toestemming publiceren. Een handtekening van ouders is hiervoor nodig. Omdat het 

ondoenlijk is om voor iedere afbeelding eerst ouders om schriftelijke toestemming 

te vragen zullen we het gebruik van beeldmateriaal tot een minimum beperken. Ook 

namen van leerlingen mogen we niet openbaar publiceren zonder toestemming.

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms zijn er 

meningsverschillen of botsingen, dat is niet bijzonder. Meestal lukt het om dit in goed 

overleg op te lossen. Dat is zeker ook ons streven op X-tuur. Soms leidt een

meningsverschil tot het indienen van een klacht.

Van coach tot klachtencommissie

Heeft uw kind een probleem op school? Dan is de coach de eerste persoon met 

wie u naar een oplossing kunt zoeken. Lukt dat niet, dan zijn de coördinator en de 

directeur het volgende aanspreekpunt. Komt u er met hem of haar ook niet uit of 

leidt dit allemaal niet tot een oplossing? Dan kunt u het probleem voorleggen aan de 

klachtencommissie.

Klachtenregeling

Daar X-tuur onderdeel is van het Zuyderzee Lyceum moet de volgende procedure 

worden gevolgd. Het Zuyderzee Lyceum heeft een officiële klachtenprocedure. De 

klachtenregeling van het Zuyderzee Lyceum vindt u op onze website en op de website 

van het Zuyderzee Lyceum. Een speciale contactpersoon voor klachten wijst u de juiste 

weg als u een klacht heeft. Deze contactpersoon brengt u in contact met een externe 

vertrouwenspersoon, om uw klacht te bespreken.

Stichting Onderwijsgeschillen

Voor de behandeling van klachten is onze school aangesloten bij de Stichting 

Onderwijsgeschillen. Deze stichting onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een 

hoorzitting) of deze gegrond is. De stichting geen advies (en eventueel aanbevelingen) 

aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt een beslissing over de afhandeling 

van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen.

Klacht indienen

U kunt een klacht rechtstreeks indienen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Als u wilt, 

kan de externe vertrouwenspersoon u hierbij helpen. 

Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl



7.3 Elke dag mee naar school

• Laptop

• Etui met inhoud (pennen, grijs potlood, kleurpotloden, gum, puntenslijper,

• Geodriehoek, schaar, prittstift)

• Rekenmachine TI-30 

• Kluissleutel

• Leerlingenpas

• Lunchpakket en drinken

• Laptop: iedere leerling werkt op een eigen laptop. De laptop is eigendom van de  

 leerling.

• Leerlingenpas: iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een pasje.  

 Dit pasje heeft de leerling nodig om te kunnen printen, voor toegang tot de   

 mediatheek en schoolfeesten.

7.4 Kluisje

De leerling beschikt over een kluisje. Waardevolle spullen kunnen hierin bewaard 

worden.
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7. Praktische informatie

7.1 Start van het schooljaar 

Maandag 23 augustus 2021 begint het nieuwe schooljaar. Wij ontvangen alle 

leerlingen ’s middags op school. Je ontvangt voor de vakantie een brief van ons met 

informatie over de tijd en wat je moet meenemen. 

7.2 Kennismaken

De periode vóór de herfstvakantie staat voor de leerlingen van leerjaar 1 in het teken 

van kennismaken. Dat zal voor een deel samen gebeuren met de stamgroepleerlingen 

van andere leerjaren. We leren de leerlingen om zelf de regie te nemen over hun eigen 

leerproces. Eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. Centraal in deze weken 

staan:

• Elkaar leren kennen

• Samen afspraken maken hoe we met elkaar omgaan en dat ook oefenen

• Leren dat zelfstandig leren met je eigen leerroute niet alleen prettig is maar leren  

 ook heel leuk maakt

• Leren plannen en leren om je aan de planning te houden

• Inzicht krijgen in wat het betekent om ‘zelf de regie te hebben’ en welke   

 spelregels hierbij horen

• Inzicht krijgen hoe je goed werkt met digitale middelen

• De schoolomgeving leren kennen

• Inzicht krijgen in je ambities en talenten

• Leren focussen en concentreren

• Leren samenwerken

• Plezier hebben in school en leren



toebrengt, worden vrijwel altijd de leerling of zijn/haar ouders aansprakelijk gesteld. 

Aan de ouders wordt geadviseerd voor dit risico zelf een W.A.-verzekering af te 

sluiten. Schade ten gevolge van sportbeoefening valt meestal niet onder de W.A.-

verzekering omdat hier, naar het oordeel van de verzekeringsmaatschappijen, sprake 

is van een verhoogd risico. De ouders verplichten zich echter schade door schuld of 

onvoorzichtigheid van hun kind aan schooleigendommen toegebracht te vergoeden 

onafhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden of van de jurisprudentie over 

Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.). Tijdens schoolreizen is voor de deelnemers een 

ongevallenverzekering afgesloten. De premie hiervoor is bij de reissom inbegrepen.

Aansprakelijkheid

Leerlingen moeten zelf goed op hun spullen letten. Het is daarom van belang een 

goed slot op de fiets te hebben. Het is ook handig kleding en tassen van merktekens 

te voorzien. Waardevolle spullen kunnen het beste in het kluisje worden opgeborgen. 

Het bestuur van de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies 

en vernieling van eigendommen van leerlingen (waaronder de laptop).

7.8 Gezonde leefstijl

September 2017 is het Schoolveiligheidsplan Noordoostpolder ondertekend. Een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de scholen voor voortgezet onderwijs, de 

gemeente en de politie. Uitgangspunt voor een veilige school is dat de school een plek 

moet zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis 

voelen. Een plek waar men respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaat. De 

school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.

Doelen in het schoolveiligheidsplan zijn:

• Verbetering van het veiligheidsklimaat in en om de schoolgebouwen.

• Het creëren van een veilig klimaat in en om school.

• Het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en criminaliteit.

• Zorgwekkend gedrag van leerlingen in een vroeg stadium signaleren en   

 tegengaan.
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7.5 Ziekte, afwezigheid of verlof

Als je niet naar school kan, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 

de dag zelf voor 8.30 uur. Ziekmeldingen kunnen je ouders doorgeven via Magister. In 

sommige situaties is bijzonder verlof mogelijk. Je ouders kunnen een verzoek voor een 

verlofaanvraag indienen door (ruim op tijd) een verlofbriefje in dienen.

Ons verzuimprotocol

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Je bent verplicht om naar school 

te gaan als je jonger bent dan zestien jaar of tot achttien als je nog geen startkwalificatie 

hebt gehaald. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen zich houden aan 

de leerplicht. Alle informatie over ziekte en verzuim vind je in het verzuimprotocol van het 

Zuyderzee Lyceum. Dit protocol geldt ook voor X-tuur en staat op onze website.

7.6 Kleding en gymspullen

Kleding

Natuurlijk bepaal je zelf wat je draagt op school. Je kleding mag alleen niet 

aanstootgevend zijn. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld te bloot of met grove teksten. Bij 

sommige vakken is bepaalde kleding verplicht.

Gymspullen

Tijdens de les bewegen en sport draag je gymschoenen (geen zwarte zool bij 

binnenlessen), een gymshirt en een gymbroek.

7.7 Verzekeringen en aansprakelijkheid

Scholierenongevallenverzekering

De scholierenongevallenverzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende 

de schooltijd (incl. de pauzes) en op weg van school naar huis en tijdens alle activiteiten 

en bijeenkomsten met goedkeuring of medeweten van het schoolbestuur georganiseerd 

in binnen- en buitenland. Indien een leerling door zijn/haar schuld aan anderen schade 



Adres- en contactgegevens

Bezoekadres: Nagelerweg 4, 8304 AB Emmeloord

Postadres: Postbus 27, 8300 AA Emmeloord

 N.B. Post kan alleen bezorgd worden op het postbus-

 adres. Het X-tuur gebouw heeft geen brievenbus.

Telefoon: 0527 - 63 59 62 (centrale receptie)

E-mailadres: info@x-tuur.nl

Website: www.x-tuur.nl

Facebook: www.facebook.com/xtuur

X-tuur is onderdeel van het Zuyderzee Lyceum en VariO Onderwijsgroep

Adres Zuyderzee Lyceum: Prof. ter Veenstraat 5

 Postbus 27, 8300 AA Emmeloord

Telefoon:  0527 -  63 59 62 (centrale receptie)
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X-tuur is een rookvrije school. 

Dit houdt in dat er in de school en op het schoolterrein niet mag worden gerookt. 

Het gehele schoolterrein is een rookvrije zone 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Ook mag je geen rookwaar (inclusief aansteker, lucifers o.i.d.) bij je dragen of in je 

kluisje bewaren. Behalve rookwaren is het ook niet toegestaan om alcohol, drugs of 

vuurwerk mee te nemen naar school. Vanzelfsprekend hoort hier ook bij dat het niet 

is toegestaan om onder invloed op school te komen. Mocht er sprake zijn van een 

overtreding dan zullen we passende maatregelen treffen, waaronder inname van de 

spullen en eventueel inschakelen van GGD of politie. Ouders worden hiervan in kennis 

gesteld.

7.9 Coaches en directie

De dagelijkse leiding op X-tuur is in handen van de coaches. Zij zijn het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers.  De coördinator heeft de dagelijkse 

leiding en aansturing. De locatieleider draagt de eindverantwoordelijkheid.
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