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Keuze-uren in SKWT 
 

Wat zijn keuze-uren en hoe zet je ze zo efficiënt mogelijk in. 
Binnen Het Vlier houden we rekening met verschillen. Ook proberen we de keuze-
mogelijkheden voor de leerlingen zo groot mogelijk te houden. Een van de manie-
ren waarop dit kan is het inzetten van keuzetijd. Keuze-uren bieden je de gelegen-
heid om in ongeveer 25 % van je schooltijd zelf te bepalen aan welke leerstofon-
derdelen en aan welk vak je wilt werken. Zo kun je meer tijd indelen voor vakken 
of onderdelen van je leerstof waar je minder goed in bent. In keuzetijd worden ook 
bijzondere modules aangeboden. Daarnaast kun je in k-uren (beperkt) gebruik ma-
ken van de mediatheek, een van de stilteruimtes of het computerlokaal. Het is ver-
standig om de keuzes die je maakt regelmatig met je mentor en je ouders te be-
spreken.  
 
Keuze-uren: echte lessen, geen huiswerktijd! 
Je hebt zeven keuze-uren per week. Keuze-uren voor 4 en 5 Havo en 4, 5 en 6 VWO 
zijn gecombineerd v.w.b. tijd en keuzemogelijkheden. In een aantal keuze-uren 
kunnen zowel vwo als havo leerlingen inschrijven. 
Keuze-uren worden in alle opzichten gezien als gewone lesuren. Aanwezigheid in 
keuze-uren is verplicht. Er wordt van je verwacht dat je werkt in een keuze-uur. Je 
moet voldoende spullen bij je hebben om een heel lesuur door te kunnen werken. 
De docent bepaalt wat er moet gebeuren en welke regels er in zijn klas gelden. Dat 
is belangrijk om te weten, want je mag ook intekenen bij docenten waar je geen 
les van hebt.  
Als je de keuze-uren niet goed besteedt, kom je in tijdnood. Dat klinkt heel streng 
maar is wel de realiteit. Leerlingen die keuze-uren niet serieus nemen hebben in de 
Tweede Fase een grote kans achterstanden op te lopen die moeilijk zijn in te halen. 
Keuze-uren zijn niet bedoeld als vervanging voor huiswerktijd. Je besteedt keuze-
uren optimaal, wanneer je met vragen voor de docent en plannen wat je gaat doen 
in het lokaal verschijnt. Ook keuze-uren bereid je dus voor tijdens je huiswerk 
thuis. 
 
Regels tijdens keuze-uren: 
1. Je schrijft voor deelname aan keuze-uren in met het computerprogramma 

SKWT. Je doet dat uiterlijk zondag 24.00 uur. Hierbij noteer je telkens in je 
agenda de gemaakte keuzes. 

2. Per keuze-uur verblijf je in één lokaal. Je mag niet wisselen. In keuze-uren 
geldt een ‘loopverbod’. 

3. In de stilteruimte is er geen mogelijkheid tot overleg! Je mag er alleen wer-
ken aan een werkplek. In Ay zijn er per tafel twee werkplekken. 

4. Computers mogen alleen voor ‘schoolse’ zaken gebruikt worden. 
5. Wanneer je vergeten bent voor k-uren in te tekenen wordt je maandagmor-

gen ingedeeld in keuze-uren die nog beschikbaar zijn. Dat is echter een on-
gewenste situatie omdat keuze-uren er juist zijn zodat leerlingen zelfstandig 
keuzes kunnen maken die passen bij hun capaciteiten of wensen. Indien je 
automatisch wordt ingedeeld omdat je het zelf vergeten bent wordt hiervan 
een notitie gemaakt. Na drie notities krijg je één herkansing niet toegekend. 

6. Met afwezigheid tijdens een keuze-uur wordt precies hetzelfde omgegaan als 
bij andere lesuren. Ook afwezigheid bij k-uren is illegale absentie met alle 
gevolgen van dien.  

 
Welke keuzemogelijkheden zijn er? 
 
1. Een keuze voor een vak uit je rooster. Je eigen vragen staan centraal. Het 

uur wordt gegeven in een vaklokaal. Je werkt in principe voor het vak waar 
je voor ingetekend hebt. (Je kunt bij alle docenten van dat vak intekenen) 
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2. Regelmatig biedt een docent of vakgroep een programma aan. Dat staat in 
SKWT aangegeven 

3. Werken in de stilteruimte in zaal 4 (max 3 per week) of Ay (max 2 per week) 
onder toezicht van een docent. Je kiest zelf één of meerdere vakken waar-
aan je wilt werken. 

4. Werken in de mediatheek (max 1 per week) aan een computer of op een 
werkplek. 

5. Een uur computergebruik in lokaal B1(max 2 per week). De surveillerend do-
cent kan daar de leerlingen begeleiden voor het eigen vak, de overige leer-
lingen kunnen aan de computers werken.  
 

Keuze-uren: mogelijkheden en flexibiliteit  
In keuze-uren kun je vaak rustig werken en vragen stellen op het moment dat je 
deze hebt. De docent is aanwezig en zal je helpen indien je daarom vraagt. Binnen 
het aanbod van keuze-uren staat de onderwijsvraag van jou meestal centraal. 
Docenten geven in keuze-uren in principe geen lessen aan klassen. Maar wanneer 
een docent merkt dat de leerlingen bij keuze-uren dezelfde problemen hebben, kan 
hij deze wel ‘klassikaal’ aanpakken. Dat bespaart iedereen veel tijd. Groepjes leer-
lingen die een gemeenschappelijk probleem hebben kunnen een docent ook vragen 
dat probleem groepsgewijs uit te leggen. Docenten herhalen soms delen van de les-
stof wanneer dat voor veel leerlingen nodig is. 
Bij een aantal opdrachten moet worden samengewerkt. Dat kan in de vaklokalen, 
tenzij de docent dit storend vindt. Het kan dus zijn dat samenwerken en overleg bij 
de ene docent is toegestaan en bij de andere niet. Bespreek dit met je docent 
voordat je intekent. 
Ook worden in k-tijd modules over bijzondere onderwerpen gegeven. Die zijn er 
voor leerlingen uit alle profielen. In de vitrines van de teamleiders lees je hierover 
meer. Je kunt het ook aan je vakdocenten vragen.  
K-uren worden gebruikt om voor goede en excellente leerlingen extra activiteiten 
te plannen, bijvoorbeeld in de modules. Zo kunnen zij hun prestaties verbeteren of 
de normale lesstof verbreden of verdiepen. 
Indien nodig kan de mentor of teamleider je tijdelijk, verplicht in bepaalde k-uren 
plaatsen. Met name in het vierde leerjaar worden leerlingen of hele klassen in k-
tijd geplaatst bij een bepaald vak. Dat gebeurt vooral om achterstanden weg te 
werken of om leerstof te herhalen. 
 
Intekenen voor keuze-uren: 
Je tekent wekelijks in met SKWT, een online computerprogramma. Elke computer 
met een internetverbinding is dus geschikt om in te tekenen, zelfs tijdens je vakan-
tie aan de andere kant van de wereld.  
Het werkt zo. Eerst maak je een planning van keuze-uren die je komende week no-
dig hebt. Daarna ga je naar de website van Het Vlier. Onder het kopje Quick links 
klik je op SKWT. Je inlognaam is je leerling-nummer. Het wachtwoord is hetzelfde 
als het wachtwoord dat je gebruikt voor je netwerkaccount op school. Klik daarna 
op keuze mogelijkheden. Vervolgens kies je voor elk uur het vak dat je op dat mo-
ment wilt volgen. Klik daarna onderaan op de pagina op opslaan. Daarna kun je de 
keuze voor het volgende uur maken. Noteer alle k-uren met de lokalen, direct in je 
agenda of sla ze op in je digitale agenda. 
Keuzemogelijkheden die je niet meer ziet, zitten vol. Het is dus aan te bevelen 
vroeg in de week in te tekenen voor keuze-uren. Voor mediatheek, stilteruimte en 
computerlokaal kun je wekelijks maar enkele keren intekenen. Daarna verdwijnt de 
mogelijkheid van het scherm. Indien een docent uit valt vervalt ook zijn keuze-uur. 
Voor de stilteruimte wordt bij afwezigheid van een docent een vervanger gezocht. 


