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1. Activiteitenoverzicht; jaarplanning
Onderstaand de belangrijkste activiteiten in de maanden april t/m mei. Een volledig overzicht is te vinden op de website
van de school: Organisatie > Jaarplanning.
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

28 maart
29 maart
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
10 april
11 april
17 april
18 april
24 april
10 mei
11 mei
25 mei
26 mei
29 mei
5 juni
7 juni
9 juni
16 juni

Kunstpresentaties 11vwo en 11H5
Kunstpresentaties 11vwo en 11H5
Eindpresentatie 12F
Eindpresentatie 12G
Eindpresentatie 12H
Eindpresentatie 11D
Eindpresentatie 11E

Korte lesdag: ’s middags voortgangsvergaderingen
Lesvrije dag: voortgangsvergaderingen
Lesvrije dag (Pasen)
Ouderavond 11H5 en 12e klassen
Meivakantie t/m vrijdag 5 mei
Aanvang Centraal Schriftelijke Examens (CSE)
Algemene ouderavond i.s.m. Iriszorg
Hemelvaart
Lesvrije dag
Activiteitenweek t/m vrijdag 2 juni
Lesvrije dag (Pinksteren)
Kennismakingsmiddag 7e klassen schooljaar ‘17/’18
Parijsreis 11H4 en 11vwo
Schoolmusical, ook op zaterdag 17 en zondagmiddag 18 juni

2. Reminders
- Houd uw e-mailadres in Magister up to date. Wijzigingen (ook telefoonnummers) graag doorgeven aan de school.
- Wachtwoord vergeten? Vul het formulier in!
- Magister@sgvvs.nl is een noreply-adres. Gebruik uitsluitend post@kgcnijmegen.nl
Project Onderwijstijd
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3. Project Onderwijstijd
De Kerngroep van het Project Onderwijstijd van het Karel de Grote College werkt sinds anderhalf jaar aan een nieuwe
lessentabel die haalbaar en betaalbaar is en aan een dagrooster met les- en pauzetijden die meer rust en ruimte moeten
bieden voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Aanleiding: de school programmeert momenteel fors meer onderwijs dan
de norm, waardoor de betaalbaarheid (gezonde financiën), de haalbaarheid (gezonde leerlingen en docenten) en de
kwaliteit (gezonde lessen) onder druk staan.
Onder verwijzing naar de KGC-mededelingen van december is de laatste maanden door de kerngroep van het Project
Onderwijstijd gewerkt aan de derde fase van het project: het in beeld brengen van de consequenties voor het personeel,
voor de schoolformatie en voor de lesroosters. De resultaten van dit onderzoek waren bemoedigend, waarna de volgende
stappen zijn gezet.
- 31 januari: studiedag personeel. Presentatie aan het personeel van de consequenties voor het personeel, voor de
schoolformatie en voor de lesroosters.
- Beeld- en meningsvorming door de medezeggenschapsraad over het volledige en definitieve voorstel van de
kerngroep met het oog op de instemmingsvraag. De veranderingen in de schoolorganisatie die met het project
worden beoogd vereisen nl. de instemming van minimaal twee derde van het onderwijzend personeel.
- 16 februari: personeelsvergadering waarin de medezeggenschapsraad een positief advies heeft uitgebracht aan
het onderwijzend personeel.
- 22 februari: anonieme online enquête van de medezeggenschapsraad met de instemmingsvraag aan het
onderwijzend personeel.
- 10 maart: sluiting enquête waarna kon worden vastgesteld dat 89% van het onderwijzend personeel vóór de
invoering is van de voorgestelde lestijden en lessentabellen.
- 23 maart: plenaire vergadering van de medezeggenschapsraad. Na afloop daarvan is in de personeelsvergadering
door de personeelsgeleding bekendgemaakt dat de medezeggenschapsraad instemt met de invoering van de
voorgestelde lessentabellen en lestijden.
- 27 maart: bekendmaking door de schoolleiding aan de leerlingenraad van instemming van de
medezeggenschapsraad.
Dit betekent dat het Karel de Grote College met ingang van volgend schooljaar gaat werken met de nieuwe
lessentabellen en lestijden (zie volgende pagina). De belangrijkste voordelen op een rijtje:
- Gezondere lessen (kwaliteit); gezondere docenten en leerlingen (haalbaarheid); gezondere financiën
(betaalbaarheid)
- Reductie van de geprogrammeerde lestijd tot ‘in de buurt van de norm’.
- Het ‘minderen’ gaat niet ten koste van bepaalde vakken.
- Periodeonderwijs blijft als unieke onderwijsvorm behouden.
- De schooldagen worden zo’n 45 min. korter en eindigen op z’n laatst rond 15.30 uur.
- Geen rooster van 45 min. meer op de donderdag.
- Geen lessen van 45 min. meer dagelijks het 7e en 8e uur.
- Leerlingen en docenten krijgen resp. geven (incl. periodeonderwijs) max. 5 lessen per schooldag i.p.v.
max. 7 lessen per schooldag.
- Minder ‘zaagverlies’; minder leswisselingen; minder onrust.
- Op één na beginnen alle lessen vanuit een pauze.
- Ongeveer driekwart van de vaklessen heeft een lengte van 70 min.
- In een les van 70 minuten kan het principe van ‘kop – romp – staart’ beter worden toegepast en is meer tijd en
ruimte voor leerlingen om aan de slag te gaan.
Aan de instemming voor de medezeggenschapsraad zijn een aantal randvoorwaarden verbonden.
- Evaluatiemomenten na 1 en na 2 jaar, om kinderziektes en /of problemen t.a.v. de werkbaarheid op te sporen en
op te lossen. Er komt een ‘loket’ waar docenten, leerlingen en ouders hun bevindingen kwijt kunnen. Urgente
zaken kunnen zodoende eventueel eerder de nodige aandacht krijgen.
- Er komt een transitieplan waarin wordt uitgelegd hoe de besparingen van het project ten goede komen van het
onderwijs.
- Frans en Duits in het vwo CM-profiel worden aan elkaar gekoppeld (lees: tegelijkertijd gegeven). Er moet dus een
regeling getroffen worden voor de leerlingen die beide vakken hebben gekozen én voor de leerlingen die het nog
gaan kiezen. Die regeling is in de maak.
- Scholing. Voor docenten komen er volgend jaar drie zgn. didactische weken waar per sessie 6 docenten aan
kunnen deelnemen. Zo worden 18 docenten intensief en on the job gecoacht.
We zijn heel blij dat nu formeel alle lichten op groen staan om volgend jaar te gaan werken met de nieuwe lestijden en
lessentabellen. Voor de kerngroep (en de roostermaker) zit het werk er nu allerminst op: de toch altijd al omvangrijke
klus van formatie, toedeling van lessen en taken en het samenstellen van het lesrooster zal t.g.v. de nieuwe situatie nog
uitdagender zijn. We houden jullie op de hoogte! Op de volgende pagina de huidige en de nieuwe lestijden.
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HUIDIGE LESTIJDEN (NB. OP DONDERDAG DUREN HET 3e T/M HET 6e UUR 45’)
08.45 - 09.35
1e uur (50’)
Periodeonderwijs / Praktisch onderwijs
09.35 - 10.25
2e uur (50’)
Periodeonderwijs / Praktisch onderwijs
10.25 - 10.45
Pauze (20’)
10.45 - 11.35
3e uur (50’)
Vakles / periodeonderwijs K&A
11.35 - 12.25
4e uur (50’)
Vakles / periodeonderwijs K&A
12.25 - 12.55
Pauze (30’)
12.55 - 13.45
5e uur (50’)
Vakles
13.45 - 14.35
6e uur (50’)
Vakles
14.35 - 14.45
Pauze (10’)
14.45 - 15.30
7e uur (45’)
Vakles
15.30 - 16.15
8e uur (45’)
Vakles
TOEKOMSTIGE LESTIJDEN
08.45 - 10.15
10.15 - 10.35
10.35 - 11.45
11.45 - 12.35
12.35 - 13.05
13.05 - 14.15
14.15 - 14.25
14.25 - 15.35 / 15.15

M.I.V. SCHOOLJAAR 2017 – 2018
1e les (90’)
Periodeonderwijs / Praktisch onderwijs
Pauze (20’)
2e les (70’)
Vakles / periodeonderwijs K&A
3e les (50’)
Vakles
Pauze (30’)
4e les (70’)
Vakles
Pauze (10’)
5e les (70’ of 50’) Vakles

4. Aanmeldingen schooljaar ‘17/’18
Na een goed bezochte open dag (totaal ongeveer 1300 bezoekers) blijkt het aantal aanmeldingen voor onze brugklassen
schooljaar ‘17/’18 evenals vorig jaar groot: we starten volgend jaar dus weer met 5 reguliere brugklassen (met gemiddeld
ongeveer 26 leerlingen per klas) en één klas in onze afdeling vmbo-t Kunst & Ambacht. Ondanks dat er een klein aantal
leerlingen zijn die zich voor zowel de Kunst & Ambacht klas als een van de reguliere brugklassen hebben aangemeld, is
voor alle aangemelde leerlingen plaats op het Karel de Grote College! We hebben dit jaar dus in geen enkele afdeling
hoeven loten.

5. Afmelden van leerlingen i.v.m. een korte lesdag
Er komen regelmatig afmeldingen van leerlingen binnen, waarbij ouders inspreken dat de lesdag korter is dan de reistijd.
Vandaar graag uw aandacht voor de regels uit het schoolreglement hieronder.
De lesdag bestaat minimaal uit twee lesuren (hoofdonderwijs of minimaal twee vaklessen). Leerlingen zijn dan verplicht om
naar school te komen ongeacht de hoeveelheid reistijd. Wanneer er door uitval maar 1 lesuur overblijft, hoeft een leerlingen
niet naar school te komen.
Voor vragen rondom absentie kunt u bellen of mailen naar Loes Linders (verzuimcoördinator) l.linders@kgcnijmegen.nl
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6. Lesroosters
In de ouderkring horen we met enige regelmaat dat de lesroosters niet helemaal aan de verwachtingen voldoen. Voor de
ouders van een 9e klas is onlangs een toelichting bij de lesroosters gegeven. Het advies van de ouderkring was om alle
ouders eens te informeren over de (on)mogelijkheden van lesroosters. Bij dezen!
Het maken van een lesrooster brengt veel problemen met zich mee. Natuurlijk streven we naar een zo hygiënisch
mogelijk rooster voor iedereen. Helaas weten we ook dat het niet haalbaar is om alle leerlingen een ideaal rooster te
geven, omdat we te maken hebben met veel praktische en organisatorische zaken waar we rekening mee moeten
houden.
In totaal bestaat het huidige lesrooster (we laten het periodeonderwijs even buiten beschouwing) uit 30 mogelijke
lesuren. Voor klas 9G bijvoorbeeld moeten er daarvan 22 gevuld worden met diverse vakken, sommige in blokuren,
gegeven door 13 verschillende docenten. Er zijn een aantal factoren die het roosteren bemoeilijken. Dit zijn de
belangrijkste:
Beschikbaarheid van docenten. Veel van de docenten werken parttime. Dat wil zeggen dat zij bepaalde dagen of
dagdelen niet inzetbaar zijn, conform de cao.
Inzetbaarheid van docenten door koppelingen in de bovenbouw. Bepaalde vakken worden (met name in de
bovenbouw) gekoppeld gegeven. Bijvoorbeeld de kunstvakken en de talen. Dit zorgt voor een ‘claim’ op het
rooster waar ook andere jaarlagen last van kunnen hebben.
Beschikbaarheid van bepaalde locaties, zoals de gymzaal, het handvaardigheidslokaal, het scheikundelokaal of
de grote zaal. Dit zorgt voor beperkingen in de vrijheid om alle posities in het rooster te kunnen gebruiken.
Omdat elke roosterwijziging invloed heeft op de roosters van meerdere klassen en docenten kan er ook niet gemakkelijk
iets verschoven worden. Bovendien los je door een verplaatsing wellicht een probleem op bij een bepaalde klas, maar
creëer je bij de andere klas een nieuw probleem. Kortom: het is een hele puzzel, waarbij veel verschillende belangen en
factoren een rol spelen.
Afgelopen tijd is er gekeken hoe we het rooster van 9G zodanig konden aanpassen dat het voor de leerlingen prettiger
zou zijn. Dit is gelukt door het vak Lichamelijke Opvoeding te verplaatsten naar een andere schooldag. Wat ons betreft
waren hiermee de grootste bezwaren rondom het rooster opgelost. De verdeling van de uren in de week werd
evenwichtiger, de leerlingen hebben nog maar twee vaste tussenuren, die ze kunnen gebruiken voor het maken van
huiswerk. Aan het feit dat leerlingen soms meerdere talen op een dag hebben, was om eerdergenoemde redenen helaas
niets te doen. We hopen met bovenstaande wat licht te hebben geworpen op de complexiteit van het probleem en
hopen op jullie begrip.

7. Skireis 2017
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn wij met 53 leerlingen uit klas 9 tot en met 12 vertrokken naar Villach in Oostenrijk.
Een grote groep met grote verschillen: ervaren wintersporters, maar ook beginners. Alles was goed geregeld, maar toch
was het voor ons spannend: zo’n mix van verschillende jaarlagen, gaat dat goed? En blijft iedereen heel? Maar het was
een geweldige reis! Wat was het mooi om de vooruitgang te zien bij het skiën en snowboarden, waardoor ook de
beginners uiteindelijk zelfstandig op de piste konden. Mooi ook om het groepsgevoel te zien, ondanks de
leeftijdsverschillen. Om ze non-stop los te zien gaan op de dansvloer bij de discoavond. En vooral om te merken dat ze
samen voor een positieve sfeer wilden zorgen. Een paar quotes: “zeker voor herhaling vatbaar”, “traditie is ontstaan”,
“ik hou van KGC-leraren” en een 12e-klasser: “jammer dat ik niet meer mee kan, ook voor de mensen die volgend jaar
gaan”.
Als het aan de begeleiders ligt was dit inderdaad niet de laatste keer, al wordt het moeilijk om deze sfeer te overtreffen!
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8. 3e Loek Bronkhorst-lezing
De 3e Loek Bronkhorst-lezing is op donderdag 13 april 2017, om 20.00 uur in de Aula van het Karel de Grote College
Wilhelminasingel 13-15 Nijmegen. Titel: “Identiteitsontwikkeling van de vrijeschoolleerling”, een lezing door Jan Alfrink
met aansluitend uitwisseling. Jan Alfrink is oud-directeur van een vrijeschool, gastdocent op de vrijeschool Pabo en
oud-voorzitter van de Vereniging voor Vrijeopvoedkunst “Een pedagogische kijk op onderwijs is onontbeerlijk”, aldus
Onderwijspedagoog en bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van het onderwijs Gert Biesta. Zijn leerstoel is
gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek. “In het onderwijs gaat het naast kwalificatie en socialisatie altijd ook
om subjectivering: de vorming van de persoon, gericht op ‘het volwassen in de wereld willen zijn’, zegt hij. Ik sluit me
daar graag bij aan. Als onderwijs gezien mag worden als een terrein waarop jonge mensen zich voorbereiden op een plek
in de maatschappij, dan is het zeker van belang dat ze kennis opdoen en vaardigheden verwerven. Dat ze
medemenselijkheid ontwikkelen. Maar van het grootste belang vind ik de vorming van de persoon, de ontwikkeling van
de identiteit van de leerling. Ga je je eigen talenten herkennen? Lukt het je jouw mogelijkheden ter hand te nemen?
Word je voldoende uitgedaagd om de stap naar eigen initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen? Lukt het de school
om de leerling te zien in diens kwaliteiten en vermogens, ook al liggen ze soms wat dieper besloten? Lukt het de leraren
om bij de leerling het verlangen op te wekken om straks met enthousiasme deel te nemen aan maatschappij en wereld?
Ik beschouw het vrijeschoolonderwijs als een onderwijssysteem waarin op dit vlak sprake is van een voorsprong. Het
curriculum van de vrijeschool toont tal van momenten waarop de lesstof uiterlijk gezien kennis biedt, maar zich
eigenlijk richt op de innerlijke ontwikkeling van de leerling. Op donderdag 13 april wil ik u van deze gedachte
deelgenoot maken. U bent van harte uitgenodigd voor deze lezing!

9. Sociaal Fonds
De komende maanden staan er weer activiteiten voor de leerlingen van de verschillende jaarlagen op de planning zoals
de Praagreis voor klas 10, de Romereis of de Parijsreis voor klas 11 en de Geologie/biologieweek voor klas 9. Het zijn
activiteiten met een flink kostenplaatje. Als het goed is hebt u hierover van school inmiddels bericht ontvangen.
Het Sociaal Fonds heeft als doel om ouders met een laag inkomen financieel te ondersteunen bij het voldoen van de
kosten voor de verplichte schoolactiviteiten. Het idee is namelijk dat alle kinderen mee moeten kunnen doen. Ouders
kunnen telefonisch een steunaanvraag indienen bij één van de beheerders van het Sociaal Fonds. Indien de
steunaanvraag gehonoreerd wordt, betaalt het Sociaal Fonds een deel van de kosten. Het fonds vergoedt zelden het
volledige bedrag. Daarnaast is het ook mogelijk om tijdig bij Stichting Leergeld een aanvraag in te dienen. Hebt u
vragen, bel gerust met één van de beheerders. Wij staan u graag te woord!
Onze contactgegevens zijn als volgt:
Martine Hondeveld, 06-42152945
Meriam van Herpen, 024-7851982
In een aantal KGC-informatiebronnen wordt Ellen Roos als beheerder van het Sociaal Fonds nog vermeld. Zij heeft
echter, na jarenlang voor het Sociaal Fonds gewerkt te hebben, per januari 2017 haar taken overgedragen aan Martine
en Meriam. Met vriendelijke groeten, Martine Hondeveld, Meriam van Herpen, ouders en beheerders Sociaal Fonds.
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10. Determinatie klas 8
Het doel van de determinatie in de 8e klas is ervoor te zorgen dat de leerlingen vanaf klas 9 het voor hen geëigende
leertraject gaan volgen. Onder invloed van de opzet van de 9e klassen (een vmbo-t-, een havo- en een vwo-stroom), de
komst van de rekentoetsen en de aangescherpte slaag- zakregelingen, is een goed verloop van het determinatieproces
van steeds groter belang. Tijdens de ouderavond op 19 september 2016 hebben we de gang van zaken en het
bijbehorende tijdpad gepresenteerd. Hieronder nog even de belangrijkste punten.
Alle docenten vullen de zgn. determinatielijsten in: zij geven het in hun ogen passende niveau van de leerling aan. De
decanen gaan deze lijsten verzamelen en de gegevens samenvoegen per klas. De verzamelde gegevens worden
vervolgens door de decaan met de mentor besproken. In deze gesprekken wordt ook informatie uit voorgaande jaren
betrokken. Hieruit komt een plaatsingsadvies voort. Deze plaatsingsadviezen worden vervolgens tijdens de
voortgangsvergaderingen op maandag 10 en dinsdag 11 april besproken. Hieruit komt het plaatsingsbesluit voort.
Ouders zullen dit plaatsingsbesluit schriftelijk van de decanen vernemen, dus niet via de mentor of een andere docent.
De brief wordt uiterlijk 20 april verstuurd. Dit besluit is definitief, tenzij er nieuwe gegevens naar voren komen, waarvan
wij als school niet op de hoogte waren. Ouders kunnen dan door middel van een uitgebreide motivatie aangeven welke
nieuwe gegevens er zijn. Dit kan tot woensdag 10 mei. De decanen bepalen vervolgens of er een gesprek dient plaats te
vinden tussen ouders, mentor en decaan. Wanneer dit het geval is plannen wij in overleg een gesprek tussen 22 en 24
mei 2017. Uiterlijk 31 mei 2017 neemt de commissie van beroep dan een definitief besluit. Begin juni wordt de
verdeling van de leerlingen over de 9e klassen voor het aanstaande schooljaar bekend gemaakt. (Ricardo Schenkers,
Diana Michel en Annemarie Lammers, decanen)

11. Magister
Docenten kunnen inmiddels bij de absentenregistratie ook aanvinken of een leerling huiswerk en / of boeken vergeten
is. Ouders en leerlingen kunnen deze gegevens ook inzien.

12. Algemene ouderavond
In samenwerking met Iriszorg is er op donderdag 11 mei om 20.00 uur een algemene ouderavond georganiseerd over de
preventie van alcohol en drugs, voor de ouders van de klassen 8 t/m 11. Het doel van de avond is om met elkaar in
gesprek te komen over deze onderwerpen. Meer informatie en een uitnodiging volgen nog in een bericht per e-mail.

13. Herkansingsregeling
Wij willen de ouders nog eens wijzen op de herkansingsregeling die is opgenomen in het examenreglement. Deze
regeling is geldig voor alle leerlingen die met een examentraject bezig zijn. De herkansingsregeling is van toepassing op
ieder verzuim, met inbegrip van verzuim wegens ziekte. Alle leerlingen zijn aan het begin van dit schooljaar op de
hoogte gesteld van deze regeling. Kort gezegd komt het hierop neer. Als een leerling een niet-herkansbaar onderdeel wil
herkansen of inhalen moet hij een verzoek daartoe sturen aan de examencommissie via een e-mail naar
examencommissie@kgcnijmegen.nl Dit verzoek moet binnen een werkweek na het moment van toetsing bij de
examencommissie ingediend worden. Alleen verzoeken betreffende onderdelen van het lopende schooljaar worden in
behandeling genomen. De examencommissie doet vervolgens uitspraak over het verzoek. De examencommissie gaat er
vanuit dat leerlingen die op school zijn, deelnemen aan alle schoolactiviteiten.
Wanneer een leerling zich niet zo lekker voelt en toestemming vraagt om naar huis te gaan, wordt deze regel streng
gehanteerd door de teamleiders.
Leerlingen die alleen voor een toets / schoolexamen naar school komen worden voor de overige lessen als ongeoorloofd
afwezig genoteerd, waardoor het recht op een herkansing vervalt. De herkansingsregeling is na te lezen in het
examenreglement, dat u op de website kunt vinden. (examencommissie)
KGC Mededelingen
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14. In de pers
Recent onderzoek van PanelWizard (een online-panel) in opdracht van Mediawijzer.net wijst uit dat
89 procent van de ouders moeite heeft met het mediagebruik van hun kinderen. Veel ouders zijn zelf in het premobieltjestijdperk geboren en voelen zich simpelweg niet zo zeker. ,,Als het om opvoeden gaat, kunnen ze niet
terugvallen op: zo ging het vroeger bij ons thuis.’’ Daarbij is de online-wereld zo groot dat ouders af en toe niet weten
waar ze moeten beginnen. ,,Ouders begeleiden hun kind stapje voor stapje over straat, maar online komt er, als je niet
oplet, in één keer alles op een peuter af.’’ Bovendien: álles wordt meer en meer online. ,,Overal is tegenwoordig een
scherm. In de supermarkt, op school en in de tram. Als je je kind er al bij weg zou willen houden, kan dat helemaal niet
meer.’’ De website mediawijsheid geeft advies over de negen belangrijkste onderwerpen waar ouders volgens het
onderzoek mee zitten. Lees verder>>>
Een mavo in Rotterdam is een ‘huiswerkvrije’ school geworden, als reactie op het toenemend aan tal leerlingen dat dure
huiswerkhulp (schaduwonderwijs) volgt. De leerlingen volgen drie vakken / lessen per schooldag; lessen die wel ‘extra
lang’ zijn. Meer rust, meer diepgang, minder huiswerk. (Waar ken ik dat toch van?) Veel scholen volgen het voorbeeld.
Kijk hier het NPO programma.
Hoe ouders en docenten de ontwikkeling van tieners zoveel mogelijk kunnen stimuleren. De hersens van tieners maken
een heel belangrijke ontwikkeling door. De manier waarop dat gebeurt, is erg afhankelijk van ouders en leraren. In zijn
nieuwe boek Het tienerbrein legt breinprofessor Jelle Jolles uit hoe die ‘de stoplichten zo veel mogelijk op groen kunnen
zetten.’ Lees de Correspondent >>>
Fins onderwijs is vaak in het nieuws, omdat Finse kinderen het zo goed doen, terwijl ze zo weinig naar school gaan. Een
prachtige blog van een collega vertelt hoe het zit. En ja, één van de typische kenmerken van Fins Onderwijs zijn 75
minuten lessen…Less Time in School = More Rest. Students typically start school between 9:00 and 9:45. Actually,
Helsinki is thinking of creating a law stating that schools cannot begin before 9:00 am because research has
consistently proved that adolescents need quality sleep in the morning. The school day usually ends by 2:00 or 2:45.
Some days they start earlier and some days they start later. Finnish students’ schedules are always different and
changing; however they typically have three to four 75 minute classes a day with several breaks in between. This overall
system allows both students and teachers to be well rested and ready to teach/learn. Lees verder >>>
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