
Flexrooster van start! 

Zo, dat was spannend vorige week maandag. 
Zou het gaan lukken, de eerste dag met Tunk-
uren? En hoe zou een 80 minuten les voelen? 
Iedereen was zenuwachtig! Als alles maar 
goed zou gaan. Op zondag werd er in de 
verschillende klassenapps nog flink gesoebat 
over die gekke Tunk-uren, docenten droomden 
van hun lesvoorbereidingen en de directie 
hoopte van harte dat er de eerste dag geen 
zieke collega’s zouden zijn.  

En toen was het maandagochtend 08.30. Het 
eerste Tunk-uur was een feit. In de lokalen 
zaten leerlingen onwennig om zich heen te 
kijken, maar al snel was iedereen aan het 
werk. En zo’n 80 minuten les….ach… dat was 
eigenlijk ook zo voorbij. Echt niet zo saai als 
verwacht.  

Het flexrooster is een feit!  

Positieve geluiden leerlingen 

Al op de tweede dag klonken de eerste 
positieve geluiden van de leerlingen: 

‘ Ik heb echt nog veel uitleg kunnen krijgen, 
van de docent, maar ook van mijn 
klasgenoten.’ 

‘Best gezellig, met leerlingen uit andere 
klassen bij elkaar. Ik werk echt goed met mijn 
vrienden uit de andere tweede klas.’  

‘Tijdens een tussenuur mochten we werken 
aan een opdracht voor Nederlands. Dat uur 
werd dan een Tunk-uur, waren we lekker vroeg 
vrij!’  

‘Die pauzes naar iedere vakles vind ik echt fijn, 
nu hoef ik niet meer te rennen!’ Docenten ook tevreden 

Ook de docenten zijn tevreden over hoe de 
eerste week verlopen is. De 80-minuten lessen 
bieden ruimte en rust, er is meer aandacht en 
tijd voor iedere leerling. De Tunk-uren bieden 
mogelijkheden om extra te ondersteunen. Het 
team was onder de indruk van hoe gemakkelijk 
leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. Straks 
wordt zo’n Tunk-uur nog saai…. (grapje)! 

Flex-bulletin
Sem (klas n1hv): ‘ Het lijkt wel alsof ik iets 

langer op school zit, maar thuis heb ik meer 
vrije tijd. Ik heb sowieso geen maakwerk 
meer voor thuis, en soms ben ik zelfs al 

klaar met leren!’ 



Denkt u met ons mee? 

Natuurlijk, het flexrooster is nog geen 
geoliede machine  en natuurlijk moet 
iedereen nog wennen. Wij vragen collega’s 
en leerlingen regelmatig om feedback, maar 
ook uw ervaringen, vragen en opmerkingen 
zijn belangrijk voor ons!  Wilt u iets kwijt? 
Mail dan de teamleider van uw zoon/dochter: 

Onderbouw: jteekens@tvo-rotterdam.nl 
Bovenbouw: overhoeven@tvo-rotterdam.nl 

Magister steeds beter ingericht 

Magister moet ook wennen aan de pilot, 
gelukkig doet Magister steeds meer wat we 
willen.  

*in- en uitschrijven 
Inmiddels is Magister zo aangepast dat 
leerlingen zich tot vlak voor een Tunk-uur 
kunnen in- en uitschrijven. Zo kunnen ze op het 
laatste moment nog hun rooster aanpassen. In 
een Tunk-groep passen maximaal 28 leerlingen, 
dat aantal kan niet meer overschreden worden.  

*Tunk-flexuren in een tussenuur 
Ook kunnen leerlingen zich inschrijven voor 
Tunk-flexuren. Op het 11de uur van iedere 
schooldag kunnen leerlingen zich bij alle 
docenten die op die dag werken inschrijven. Als 
leerlingen een tussenuur hebben eerder op de 
dag, maken ze een afspraak met één van hun 
vakdocenten over wat ze in dat tussenuur gaan 
doen. Ze schrijven zich dan op het 11de uur in 
bij deze docent. Als de docent tevreden is over 
het werk dat de leerling gedaan heeft, tekent de 
docent het 11de uur af en heeft de leerling dus 
een Tunk-uur gedraaid. Op deze manier kunnen 
tussenuren zinvol worden besteed.  

Mevrouw Spaander (docent media): Op de 
eerste dinsdag waren de leerlingen nog wat 
onwennig in mijn Tunk-uur, maar deze week 

kwamen ze rustig binnen gewandeld en 
gingen ze meteen aan het werk. De één zat te 
lezen, anderen zaten Franse woordjes te leren 

en ondertussen kon ik uitleg geven  

Billy (klas n1mb): ‘ Het is wel chiller met 
huiswerk. Je bent sneller klaar, en kan ook vast 
op school een samenvatting maken voor een 

toets bijvoorbeeld. ‘ 

Flexen moet je leren 

Zoals de leerlingen moeten leren hoe ze kunnen 
werken in de Tunk-uren, zo moeten ook de 
docenten leren hoe ze in deze nieuwe situatie op 
een goede manier lesgeven. De docenten volgen 
daar een speciaal opleidingstraject van het CPS 
voor. Zo krijgen ze specifieke workshops, maar 
wordt er ook door experts meegekeken in de 
lessen en worden er ervaringen met elkaar 
gedeeld. Samen maken we het onderwijs beter! 
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