In oktober 2021 vond het 1e ouderpanel plaats voor Quest ’21. Hieronder vind je de gestelde
vragen en de antwoorden daarop.
Q&A
● Mogen de leerlingen soms een uurtje later starten?
De leerlingen mogen best veel zelf beslissen, maar niet om een uurtje later te komen. We
starten elke dag gezamenlijk in de Mediatheek op de Schutter om 08.25 uur. Dan zijn we met
alle leerlingen van Quest’21 bij elkaar. Er zijn elke dag coaches en student-assistenten
aanwezig om de groep te begeleiden. Alle vragen die de leerlingen hebben kunnen ze daar
stellen en dat doen ze ook. De leerlingen werken alleen of met elkaar aan opdrachten naar
keuze, sommigen maken nog hun huiswerk af. Ook besteden we tijd aan gezellige dingen als
een ochtendwandeling of een leuke spelactiviteit. En veel van de één op één
coach-gesprekjes vinden plaats in dit uur.
● Hoe wordt mijn kind geholpen met plannen?
Docenten en coaches worden ondersteund door student-assistenten en stagiaires. Deze
halen de kinderen in kleine groepjes uit de Mediatheek, tijdens het coach-uurtje, om uit te
leggen hoe ze het beste kunnen plannen.
● Wat betekenen de roosterafkortingen en waar is dat overzicht terug te vinden?
We hebben de volgende domeinen binnen QUEST ’21:
- Nederlands (Ne)
- Moderne Vreemde Talen (MVT)
- Wiskunde en Rekenen (W&R)
- Mens en Maatschappij (M&M)
- Mens en Natuur (M&N)
- Kunst en Cultuur (K&C)
- Sport en Bewegen (S&B)
- QUEST-doelen (QD) (leren organiseren, plannen, samenwerken, etc.)
Dit is ook online terug te vinden, waar ook de keuze leerdoelen staan:
https://sites.google.com/gsf.nl/leerdoelen-q21/algemeen-leerdoelen-kiezen
● Hoeveel modules kunnen/moeten ze per keer kiezen?
Leerlingen volgen per periode minimaal 11 modules en maximaal 14. Dit is inclusief de
verplichte modules. Hoe minder verplicht, hoe meer keuze ze hebben. Hier zit een opbouw
in gedurende het schooljaar. Ze moeten op een gemiddelde van 12 modules per jaar
uitkomen.
Er wordt iedere periode vooraf aangegeven hoeveel keuzes de kinderen moeten maken. Het
is ook niet zo dat als ze nu het minimaal aantal modules kiezen dat ze er dan in de derde heel
veel extra moeten doen, omdat ze anders de stof niet hebben gehad. De leerlingen moeten
op een gemiddelde van 12 modules per jaar uitkomen.
Alle stof die ze moeten hebben gehad aan het einde van de derde klas wordt aangeboden in
de modules die verplicht zijn.

● Is er bijles?
Nee, er wordt vanuit Roland Holst geen bijles gegeven. Wel worden de bijlessen van
BetaalbaarBijles.nl gesubsidieerd door het Roland Holst College. Zo betaal je tijdelijk voor
een les maar Euro 5,-. Deze subsidie wordt betaald uit de bijdrage van de overheid. Er is wel
ondersteuning door de studentassistenten mogelijk. Dit is zowel op vaardigheden als op
inhoud.
● Vraagt mijn kind om hulp?
De meeste leerlingen stellen zelf hun hulpvraag in de (coach)lessen. Mochten leerlingen wat
introverter zijn dan bespreekt de coach dat met de betreffende leerlingen. Als u als ouder
wat zorg hebt hierover kunt u dat natuurlijk aankaarten bij de coach, bijvoorbeeld in het
LOS-gesprek. Dit is een Leerling-Ouder-School gesprek, dat 2 keer per jaar plaatsvindt. Een
leerling bereid dit zelf voor, geef aan wat er goed gaat, waar hij trots op is, waar nog wat te
leren valt. En hoe hij dat gaat doen of organiseren. In latere coachgesprekken wordt dat
uiteraard weer besproken.
● Is het huiswerk vindbaar?
De deadlines staan in de Google agenda. De lesstof zelf staat in classroom. Deze is vaak
opgedeeld in weektaken. We gaan ervan uit dat leerlingen veel kunnen doen in studie-uren
en tijdens coaching & begeleiding.
● Is het duidelijk bij wie mijn kind om hulp kan vragen?
De leerlingen kunnen naar hun docent gaan voor module inhoudelijke vragen en naar de
coach voor alle andere vragen. In een van de eerste weken hebben we ook met de leerlingen
geoefend hoe een goede, nette mail te sturen aan de docenten. Dat kunnen ze prima!
● Wat is de opbouw van het leerwerk?
Bij elke module wordt in Classroom toegelicht wat de leerdoelen zijn. Dit wordt gekoppeld
aan het onderwerp van de module. Bijvoorbeeld een module foodfestival, waarbij het leren
van 50 woorden hier aan gekoppeld wordt. Of een gemeenschappelijk product waaraan
gewerkt wordt, voor Mens en Natuur.

