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5M ‘Anders Leren’

a

Leren doe je op je eigen manier. Op de meeste scholen moet je via een
vaststaand patroon werken. In grote lijnen komt het er op neer dat je de
leerstof krijgt aangeboden in klassikale lessen, via een vooraf samengesteld
boekenpakket (inclusief digitale leermiddelen) en in een voor iedereen
ongeveer gelijk tempo.
Het Beatrix College biedt jou de mogelijkheid om te kiezen
voor een ander traject, een traject waarin je zélf invloed
hebt op wat je wilt leren, hoe je dat wilt doen en in welk
tempo. Dat traject heet bij ons 5M ‘Anders Leren’. Hieronder
lees je wat 5M inhoudt, wat we van jou verwachten als je
aan 5M wilt meedoen en wat wij jou te bieden hebben.
Meedoen aan 5M betekent dat je op een andere manier
leert dan de leerlingen in de reguliere stroom.

Wat houdt 5M ‘Anders Leren’ in?
Lesstof
De traditionele schoolvakken zijn in 5M in groepjes
samengevoegd in domeinen. Zo is er bijvoorbeeld het
domein ‘Wereld’, waarin de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie zitten. Binnen de domeinen werken
we met thema’s, zoals ‘de oerknal’ of ‘arm en rijk’. Je
werkt binnen het thema aan onderwerpen die jij leuk en
interessant vindt en waar je graag meer van wilt weten.
Zo krijg je de kans om in de drie jaren die je in 5M zit, jouw
studiepakket naar eigen inzicht en smaak in te richten. Het
pakket groeit als het ware met jou mee. Uiteraard houden
onze docenten wel in de gaten of je daarbij voldoende
vooruitgang boekt om straks op een goede manier eind
examen te doen. Daarom zitten er ook verplichte onderdelen
in het lessenpakket en geven de docenten jou ook opdrachten.
Vorderingen en rapport
Van tijd tot tijd vragen wij jou te laten zien hoe ver je bent.
Daarom moet je jouw vorderingen bijhouden in een map.
Die noemen we de bewaarmap. Verder moet je (meestal
samen met andere leerlingen) prestaties leveren. Prestaties
zijn samenwerkingsopdrachten binnen een thema, waarmee
je kunt laten zien wat je geleerd hebt. Bij de talen (Frans,

Duits, Engels) kan zo’n prestatie een opdracht zijn in het
taaldorp. Je moet dan laten zien - in de praktijk! - of je
uit de voeten kunt met wat je geleerd hebt. Zo bestel je
bijvoorbeeld in het Frans een brood bij de bakker, probeer
je in het Engels een camping te reserveren en doe je in het
Duits aangifte bij de politie van een diefstal. Omdat we
ook jouw ouders op de hoogte willen houden van jouw
vorderingen, geven wij de bewaarmap (met onder andere
een digitale rapportage) een aantal keren per jaar mee naar
huis en vindt hierover een voortgangsgesprek plaats.

Zelf denken en samenwerken
Bij het leren kun je gebruik maken van veel verschillende
bronnen, zoals boeken, internet, YouTube en allerlei andere
(digitale) leermiddelen. Onze docenten zullen jou daarbij op
weg helpen, maar je zult ook veel zelf moeten doen. Als je
iets niet kunt vinden, kun je aan andere leerlingen vragen om
jou te helpen. Samenwerken is namelijk een belangrijk onder
deel van het leren in 5M. Omdat er buiten de school ook heel
veel valt te leren, nemen we je regelmatig mee op excursie.
Dagindeling
Er is binnen 5M een vast dagritme. Tijdens lesuur 1 t/m 5 is
er ruimte in het rooster voor workshops (vaklessen), keuzewerktijd en crea, muziek of lichamelijke opvoeding. Lesuur 6
is een coachuur. Jouw coach bespreekt je werk met je, de
voortgang in je studie, je aanpak van bepaalde opdrachten.
Maar je coach kan je ook helpen bij problemen op het
persoonlijk vlak. Lesuur 7 en het eerste deel van lesuur 8
werk je aan prestaties. Het tweede deel van het 8e lesuur
heb je de mogelijkheid om te werken onder begeleiding.
Omstreeks 15.00 uur sluiten we de schooldag gezamenlijk
af. Daarna krijgen leerlingen die dat willen de mogelijkheid
om onder begeleiding door te werken tot 16.30 uur.

over wifi. Wij stimuleren binnen 5M het gebruik van
een laptop of een tablet. Het is daarom handig (maar niet
verplicht) als je er zelf een in bezit hebt. Verder regelen wij
dat er interessante excursiemogelijkheden worden geboden
en dat er praktijkmensen van buiten de school gastlessen
komen verzorgen over zaken die jullie interessant vinden.
Onze docenten zullen jou intensief begeleiden. Zij zijn thuis
in verschillende vakken en kunnen jou zo de samenhang
tussen die vakken laten zien. Dat is belangrijk omdat die
samenhang in de dagelijkse praktijk van het leven ook aanwezig is. Doordat docenten meerdere disciplines beheersen,
krijg je met minder verschillende docenten te maken dan
buiten 5M het geval is.

Wat verwachten we van jou?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, krijg je bij 5M een
zekere mate van vrijheid bij wat je en hoe je wilt leren. Dat
betekent dat je redelijk zelfstandig moet kunnen werken,
dat je taakgericht bezig kunt zijn en dat je goed bent in
het zoeken naar en het vinden van oplossingen. Je moet
dus ook een beetje creatief zijn.

Daarnaast moet je beschikken over doorzettingsvermogen.
Je moet de wil hebben om door te zoeken als je niet zo snel
ergens uit komt. Je moet ook niet bang zijn om fouten te
maken en je moet je verantwoordelijk voelen voor je eigen
leerproces. Je bepaalt immers voor een deel zelf wat je wilt
leren, hoe je dat wilt doen en in welk tempo.

Verder moet je het leuk vinden om met anderen samen
te werken, samen dingen uit te zoeken en samen iets te
maken. Je moet met andere woorden sociaal vaardig zijn
en tegen een stootje kunnen. Je moet tegen kritiek kunnen,
maar zelf ook kritisch staan tegenover anderen. Dat doen
we op het Beatrix en dus ook in 5M natuurlijk wel op een
positieve manier.
Veel van de dingen die hier zijn genoemd heb je natuurlijk
nog niet volledig ontwikkeld als je bij ons op school komt.
Ze moeten echter wel in aanleg aanwezig zijn. In de loop
van de tijd ga jij ze verder ontwikkelen. Daarbij krijg je
uiteraard hulp van de docenten.

Past 5M bij jou? Doe de test op onze website (pagina van 5M).

Wat kun je van ons verwachten?
Wij zullen er voor zorgen dat je in een prettige leeromgeving
kunt werken en dat er voldoende boeken, tijdschriften, pc’s,
dvd’s en dergelijke zijn om in te grasduinen als je op zoek
bent naar informatie. Alle gebouwen van de school beschikken

Wij zorgen er voor dat je na het derde jaar goed voorbereid
bent op de overstap naar de vierde klas. Dat is de afgelopen
jaren ook gebleken: de 5M-leerlingen die de school inmiddels
hebben verlaten, hebben prima examenresultaten behaald.

Meer weten?

Algemene informatie over de school en alle stromen die we
aanbieden kan ook nog op de volgende manieren worden
verkregen:
• vanaf oktober 2016 is het mogelijk om 5M op de volgende
manieren te leren kennen:
• meewerkdagen (voor leerlingen groep acht, inschrijven
		 via de website)
• leerlingverkenmiddag (meeloopmiddag leerlingen
		 groep acht, inschrijven via de website)
• ouderverkenavond, 1 februari 2017, aanvang 18.45 uur,
		 inschrijven via de website
• ouderinloopochtend, 7 februari 2017, tussen 8.30
		 en 11.30 uur (vrije inloop)
Voor meer informatie hierover of om in te schrijven
voor deze activiteiten verwijzen wij je naar onze website
www.beatrixcollege.nl
• via een uitleg door de teamleider van 5M op de basisschool
(dit moet je dan vragen aan jouw docent op school).
• via een uitleg in groep 8 door leerlingen uit 5M, op afspraak
• tijdens de voorlichtingsavond voor het basisonderwijs
in de Reeshof (ouders voor alle stromen):
donderdag 15 december 2016, vanaf 19.00 uur
• op de Open Dag (voor ouders en leerlingen):
zaterdag 18 februari 2017, van 10.00 tot 15.00 uur
• via een persoonlijke afspraak: 013 - 571 17 25.
• tijdens de aanmeldingsdagen op dinsdag 7 maart en
donderdag 9 maart 2017, telkens van 15.00 tot 17.00 uur
en van 19.00 tot 21.00 uur. Het is raadzaam om voor
de aanmelding een afspraak te maken. Daarmee wordt
de wachttijd verkort.
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Beatrix College
Ketelhavenstraat 3
5045 NG Tilburg
T 013 - 571 17 25
E info@beatrix-college.nl
www.beatrixcollege.nl
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Ontwerp: www.jeroenvandenboer.nl
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