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Naam procedure: Bonusuren-regeling  

Datum: juli 2017  

Van: schoolleiding 

 

Waarom? 

Bonusuren zijn lesuren waarin leerlingen niet naar een reguliere les gaan, maar die naar  

eigen inzicht kunnen invullen. Het idee is dat met deze regeling leerlingen worden 

gemotiveerd die ofwel zeer goed scoren en meer uitdaging nodig hebben/verdienen en de 

groep leerlingen die door het gebrek aan externe motivatie matige cijfers haalt en aan het 

eind van het jaar net (niet) overgaat. Het doel is dus zowel een verbetering van de cijfers 

d.m.v. beloning als een mogelijkheid tot extra uitdaging. 

 

Hoe? 

Leerlingen die goed tot uitstekend presteren kunnen bonusuren verdienen. Ze mogen zelf 

bepalen welke lessen ze missen om vervolgens in deze tijd te werken aan onderwerpen die zij 

zelf interessant vinden of waarvan ze denken dat ze meer oefening nodig hebben. De 

leerlingen bespreken vooraf (de week of les ervoor) met de docent dat ze een les willen 

missen, de docent bepaalt vervolgens of deze les niet essentieel is voor de leerlingen. 

Wanneer dit akkoord is wordt (op een strippenkaart) door de docent een notitie gemaakt dat 

de leerling zijn/haar les mist. 

 

Wat? 

 Wanneer het gemiddelde van elk vak afzonderlijk groter of gelijk is aan 6,0 en het 

eindgemiddelde van alle vakken groter of gelijk is aan 6,5 krijgt een leerling 2 

bonusuren per week die vrij besteed kunnen worden. 

 Wanneer het eindgemiddelde van alle vakken groter of gelijk is aan 6,5 en er in alle 

vakken maximaal één onvoldoende voorkomt krijgt een leerling 2 bonusuren per week 

die besteed moeten worden aan een vak waar de leerling meer moeite mee heeft. 

 De toegekende bonusuren mogen niet gestapeld worden. 

  

Procedure 

 De leerling meldt bij de coördinator dat hij/zij mee wil doen aan de bonusuren. 

 De leerling ontvangt per mail een formulier om door de ouders te laten ondertekenen. 

Zonder ondertekend formulier geen deelname aan de bonusuren-regeling. Dit 

formulier moet tevoren worden aangeleverd. 

 De leerling ontvangt per mail een strippenkaart om door de docenten af te laten 

tekenen. Deze strippenkaart wordt na gebruik ingeleverd bij de coördinator.  

 Wanneer de leerling niet meer voldoet aan de cijfereis vervalt het privilege per direct. 

De rapportvergadering is het meetmoment voor de komende periode om te starten 

met de regeling.  

 De coördinator kan te allen tijde de bonusuren-regeling van een leerling beëindigen. 

 

Verdere uitwerking 

Wanneer een leerling ziek is geweest, kan hij/zij pas weer gebruik maken van het privilege 

nadat de coördinator/mentor overtuigd is dat de leerling weer 'bij' is. Ook de werkhouding in 

de les is belangrijk voor het toekennen van dit privilege. De regeling start op zijn vroegst 4 

weken na aanvang van het schooljaar waarbij de overgangscijfers van het vorige schooljaar 

medebepalend zijn. Bij leerlingen die in de bovenbouw komen zullen hierbij alleen de cijfers 

van de meegenomen vakken bepalend zijn. 
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De bonusuren regeling geldt voor klas 3 (de bonusuren vervallen bij deelname aan het 

verdiepingspoject), 4, 5 en 6. 

Bijlagen 

 Formulier ter ondertekening van de ouders 

 Strippenkaart 
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Vrijstelling lessen bonusuren-regeling 

   

Naam:.......................................    Week:........ 

 Overleg je met de docenten van de lessen die je in de komende week wilt/kunt missen; 
zij paraferen deze kaart. 

 Uiterlijk maandag lever je de kaart volledig ingevuld bij de coördinator in. 
 

Vak:   

Datum/uur:   

Paraaf docent:   

 

Ik gebruik deze uren voor: 

Vrijstelling lessen bonusuren-regeling 

   

Naam:.......................................    Week:........ 

 Overleg je met de docenten van de lessen die je in de komende week wilt/kunt missen; 
zij paraferen deze kaart. 

 Uiterlijk maandag lever je de kaart volledig ingevuld bij de coördinator in. 
 

Vak:   

Datum/uur:   

Paraaf docent:   

 

Ik gebruik deze uren voor: 

Vrijstelling lessen bonusuren-regeling 

   

Naam:.......................................    Week:........ 

 Overleg je met de docenten van de lessen die je in de komende week wilt/kunt missen; 
zij paraferen deze kaart. 

 Uiterlijk maandag lever je de kaart volledig ingevuld bij de coördinator in. 
 

Vak:   

Datum/uur:   

Paraaf 

docent: 
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Bonusuren-regeling 
 

Ondergetekende: 

 

 

 

ouder / verzorger van:    

 

leerling:          klas: 

   

 

 

geeft toestemming aan bovengenoemde leerling deel te nemen aan de bonusuren-regeling van het 

Gymnasium Felisenum. 

 

 

Als de resultaten van bovengenoemde leerling achteruit gaan, vervalt de regeling. U wordt hiervan 

op de hoogte gesteld via de mail. 

 

 

 

datum:     handtekening:  

 

 

 

 

 

  

 

  

  


