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X-tuur

Je toekomst
in eigen hand
X-tuur sluit aan op de ontwikkeling
en het talent van de leerling
en de huidige samenleving.
Gepersonaliseerd leren,
met meer vrijheid en meer
verantwoordelijkheid. Elke
schoolloopbaan is uniek.

EIGEN LEERPROCES
X-tuur is een onderwijsconcept waarbij
je als leerling de regie hebben over je
eigen leerproces. Je volgt bij ons de
mavo, havo of het vwo. Je start in een
heterogene groep, dit betekent dat je als
leerjaar en met alle niveaus bij elkaar zit,
jouw stamgroep.
We werken met een zogenaamd
continurooster. Dat wil zeggen dat
de begin- en eindtijden van de dag
vastliggen. We beginnen en eindigen
de dag gezamenlijk. We nemen de
dagplanning door, bespreken de
actualiteiten en er is ruimte voor vragen
en opmerkingen. Aan het einde van de
dag bestaat de mogelijkheid om iets te
presenteren aan elkaar en bespreken we
hoe de dag verlopen is.
PERSOONLIJKE LEERROUTE
In overleg met de coaches stel je zelf
leerdoelen op en maak je een planning.
Zo heeft iedereen een eigen persoonlijk
leerroute. Je doet dus veel zelfstandig,
maar niet alleen. Je hebt wekelijks
een coachgesprek over je voortgang
om te kijken hoe het met je gaat. Je
leerdoelen kun je laten aftekenen op
je leerdoeljaarkaarten. Deze zijn heel
belangrijk en vormen uiteindelijk je
rapport.
Je krijgt veel verschillende vakken
en instructiemomenten. Tijdens
instructiemomenten komt de vakdocent
uitleg en tips geven over de lesstof.

LEUKE DINGEN DOEN EN LEREN
TEGELIJKERTIJD
Bij X-tuur houden we van lezen. Elke
dag is er daarom voor iedereen een half
uur stilte. je vergroot op deze manier
je woordenschat en je spanningsboog.
Daarnaast organiseren we projectweken,
waarbij we erop uit gaan en leren van
en in de echte wereld. Houd je van
onderzoeken, dan is het x-tuurproject
echt iets voor jou. Aan de hand van een
onderzoekscyclus rond je stap voor stap
een onderzoek af. Superinteressant!
OUDERS
De rol van jouw ouders is groot! Zoals
ze je staan aan te moedigen langs
bijvoorbeeld het voetbalveld, zo
nauw zijn ze ook betrokken bij jouw
schoolloopbaan binnen X-tuur. Ouders
in de school is voor ons namelijk heel
gewoon.

X-tuur
Nagelerweg 4
8304 AB EMMELOORD
0527-635980
x-tuur.nl
info@x-tuur.nl
Facebook: /xtuur/
Instagram: @xtuur_emmeloord
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo, mavo
Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs
Onderwijsconcept:
Gepersonaliseerd leren, Zelfsturend
voortgezet onderwijs
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
50
Voor meer informatie:
Heb je nog vragen? Stel ze gerust. Je kunt
contact opnemen via info@x-tuur.nl. Eén
van onze coaches neemt zo snel mogelijk
contact met je op. Je kunt ook vast een
kijkje nemen op onze website of onze
facebookpagina.

X-tuur is onderdeel van VariO
Onderwijsgroep. VariO Onderwijsgroep
bestaat uit:

Wil je meer weten
over X-tuur? Kom dan naar
de open dag op
woensdag 27 januari 2021.
Voor specifieke informatie en
tijden kijk op www.x-tuur.nl.

n Bonifatius mavo, een categorale
mavo,
n Caleido, onderwijs voor
anderstaligen
n Zuyderzee Lyceum Emmeloord
(mavo t/m gymnasium)
n Zyderzee Lyceum Lemmer (vmbo bb
t/m gymnasium en lwoo)
n Vakcollege, beroepsgericht onderwijs

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

