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Magister Alvinus is een school met een
fijne sfeer waarin hard wordt gewerkt
aan goede resultaten. We vinden het
belangrijk dat je bij ons op school je
talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. Om
dit te bereiken zorgen we voor lessen van
goede kwaliteit en begeleiding. Dit doen
we ook voor leerlingen die het moeilijk
vinden om te leren in een grote klas, zoals
leerlingen met ASS en andere vergelijkbare
internaliserende problematiek. Sinds het
schooljaar 2017-2018 hebben we een
speciale klas voor deze leerlingen, namelijk
de A-klas.

WERKWIJZE A-KLAS
Binnen deze klas zit je in klas één en twee
in een voorspelbare, veilige, rustige en
gestructureerde omgeving. Je zit in een
vast lokaal op een vaste plek met een
mentor die in de klas blijft. De docenten
van de verschillende vakken komen
lesgeven bij ons in de klas. Tijdens de les
is het stil en rustig, zodat je al het werk op
school kunt afmaken. Bij de praktijkvakken

loopt de mentor mee naar het praktijklokaal.
Ook bij de gymlessen is de mentor aanwezig. Het lesrooster blijft het hele schooljaar zoveel mogelijk hetzelfde. Je hebt
vaste schooltijden. Daarbij heb je nooit een
tussenuur, want de mentor is altijd in
de klas.

BOVENBOUW
Vanaf klas drie gaan we ook lessen volgen
met leerlingen uit de reguliere klassen,
zodat je ook leert omgaan met andere
leerlingen en grotere klassen. De mentor
geeft je hier veel begeleiding. Ook heeft de
mentor veel contact met je ouder(s).

NIEUWSGIERIG?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met de coördinator leerlingondersteuning:
Reny Menage
T. 0515 429760
E. r.menage@rsg-sneek.nl

Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag Vrijdag

2. 09.00 - 09.45

FRA

ENG

WIS

FRA

BEVO (Fultura)

3. 09.45 - 10.30

GES (MM)

ENG

NED

WIS

BEVO (Fultura)

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

4. 10.50 - 11.35

MGN

DUI

AK/MM

ENG

NED

5. 11.35 - 12.20

DUI

MGN

FRA

LO (Fultura)

MM/GES/AK

6. 12.20 - 13.05

WIS

WIS

LO (Fultura)

DUI

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

MM

REK

NED

WERKTIJD

10.30 - 10.50

13.05 - 13.35
7. 13.35 - 14.20

Vakles docent komt in de klas.
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