KWT (keuzewerktijd)

In het schooljaar 2017-2018 is Sint-Jan gestart met een pilot KWT in de brugklassen
met als doel leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven voor het eigen
leerproces. In het schooljaar 2018-2019 is KWT uitbereid naar de hele onderbouw.
Concreet wil dit zeggen dat er in het rooster uren zijn vrijgemaakt voor KWT. De
leerlingen krijgen minder klassikaal les en in ruil hiervoor moeten de leerlingen
minimaal twee uur in de week naar een KWT-uur gaan, maar ze mogen er ook voor
kiezen om meerdere uren te gaan.
Met ingang van schooljaar 2019-2020 zal KWT ook ingevoerd worden in de
bovenbouw van onze school. Aangezien deze uren onderdeel van de onderwijstijd
zijn dient elke leerling minimaal 2 uur per week in te vullen met het volgen van een
KWT-uur
Invulling van KWT kan op de volgende drie manieren:
1. KWT-vak
2. KWT-OLC
3. KWT-plus
KWT-vak
Tijdens deze uren kunnen de leerlingen terecht bij een vakdocent. De leerling kan
gerichte vragen stellen of aan het betreffende vak werken en vervolgens om hulp
vragen. De KWT-vakuren zijn voor de onderbouw op het zevende uur en voor de
bovenbouw op het achtste uur geplaatst, zodat de leerlingen na de reguliere lessen
terecht kunnen bij vakken waar extra uitleg gewenst of nodig is.
KWT-OLC
Deze uren vinden plaats in het openleercentrum (OLC).
De leerlingen kunnen deze uren op drie verschillende manieren invullen:
1. Ze kunnen gebruik maken van de stilteruimte, waar ze in alle rust kunnen
studeren.
2. Ze kunnen gebruik maken van de overlegruimte, waar ze samen, in kleine
groepjes, aan huiswerk en/of projecten kunnen werken.
3. Of ze maken gebruik maken van de computerruimte waar gewerkt kan
worden aan werkstukken en/of computeropdrachten. Tijdens KWT-OLC zal er
ook toezicht gehouden worden zodat alle leerlingen tijdens deze lessen
optimaal kunnen werken aan school.
KWT-plus
Vanaf januari zullen KWT-plusuren worden toegevoegd aan het programma. Deze
uren zijn zeer verschillend van aard. Voor een deel zijn dit verdiepingslessen, waar
een leerling voor kan kiezen wanneer hij/zij extra uitgedaagd wil worden in een
bepaald onderwerp/vak. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan korte

lessenseries over onderwerpen en thema’s die niet in de reguliere lessen aan bod
komen, maar die ook bijdragen aan de ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan leren
programmeren, grimeren, deelname aan het schoolorkest/schoolkoor,
sportactiviteiten en vele andere mogelijkheden.
Tijdens KWT-uren gelden de normale regels zoals ze tijdens klassikale lessen ook
van toepassing zijn. Leerlingen mogen tijdens deze uren daarom geen gebruik
maken van telefoons, tablets etc.

