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Actief samenwerken, overleggen en onderzoeken  
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Waar is de Study Zone voor? 

De Study Zone is er voor alle leerlingen die individueel of in groepjes willen 
werken aan hun studie. Hier kun je samenwerken, overleggen of onderzoek 
doen op een laptop, iPad of ander device. Je kunt hier natuurlijk ook 
individueel aan je studie gaan werken. Dit is een plek waar je moet rekenen 
op geroezemoes van andere leerlingen die aan het werk zijn.  

In de Study Zone zijn boeken aanwezig die je kunt lenen of reserveren. We 
hebben namelijk een mooie samenwerking met het Bibliocenter in Weert 
zodat je een boek dat je nodig hebt kunt reserveren. Het wordt dan op 
school geleverd en ook nog gratis! Meneer Ebbekink is de beheerder van 
de Study Zone en kan je dus verder helpen. J e mag hier best wat water 
drinken, maar wees voorzichtig in de buurt van elektronische apparatuur. 

Wil je een boek of laptop lenen dan moet je wel even je schoolpasje laten 
zien. Je kunt in de StudyZone ook van het kopieerapparaat gebruik 
maken. Het maken van prints is gratis. Wil je kopieën maken dan moet je 
een kleine  bijdrage betalen. 

Wil je je begeven op het gebied van beeld- of geluidsbewerking? Je kunt 
dan terecht op de twee iMacs die in de StudyZone staan. Het hele 
Adobe-pakket (Photoshop, InDesign, Illustrator) staat erop. Tevens kun je 
met iMovie of GarageBand je creativiteit de vrije loop laten. 

De Study Zone heeft ook luisterboeken. Deze zijn speciaal aangeschaft 
voor alle leerlingen met een dyslexie of medische verklaring, zodat voor 
hen het lezen van (Nederlandse of Duitse) boeken wat vergemakkelijkt 
wordt.  
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De Study Zone is ook geopend in de pauze voor leerlingen, die 
bovenstaande zaken willen regelen. Daarnaast kun je daar dan ook tijd 
aan jouw studie besteden als je dat wilt. Uiteraard neem je dan geen eten 
en drinken (wel water) mee. Pauze houden en alle andere zaken dan 
hierboven beschreven, doe je in 1 van de beide aula’s. 

Mocht je vragen op ICT-gebied hebben dan is er een servicebalie voor 
leerlingen aanwezig. Deze wordt bemand door meneer Pirson.  
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“ 
Werken in een stille omgeving 
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Waar is Study Hall voor? 

In de Study Hall krijgen de leerlingen van wie de les niet op een normale 
manier doorgaat, de kans om toch aan dat vak te werken. Dit gebeurt in 
een stille omgeving, zodat jij andere leerlingen ook de kans geeft aan hun 
studie te werken. De docent die jij normaal tijdens dat uur zou hebben, 
zorgt ervoor dat jij een opdracht hebt om tijdens dat uur aan te werken. 
Deze opdracht heeft de docent voorafgaande aan de les in de StudyHall 
met de klas besproken. Deze manier van werken heeft veel voordelen: 

● Je kunt ook zonder docent aan jouw studie werken 
● Je hebt minder stress in de les om de stof af te krijgen 
● Je hebt minder huiswerk, want je hebt op school al gewerkt 
● Je hoeft thuis minder te doen. 
● Je gaat zelfstandig aan de slag met jouw studie 

In de Study Hall is van het 2e tot en met het 6e uur een docent of 
medewerker aanwezig, indien een klas lesuitval heeft. Als in jouw rooster 
het lokaal B107 staat, weet je dat jij in de StudyHall verwacht wordt om te 
werken aan een opdracht. Je blijft vervolgens gedurende het gehele 
lesuur in de StudyHall . Je hebt natuurlijk altijd de boeken of het 
lesmateriaal bij je, dat je normaal ook nodig hebt tijdens de les. 

Aan het begin van de les in de StudyHall meldt de klasvertegenwoordiger 
aan de toezichthouder of er leerlingen afwezig zijn. 

Natuurlijk mag je in deze ruimte gebruik maken van je laptop, iPad of 
ander device. Let er dan wel op dat je andere leerlingen rustig laat 
doorwerken en dat je activiteiten gericht zijn op je studie. Je mag hier best 
wat water drinken maar wees voorzichtig in de buurt van elektronische 
apparatuur. 

De Study Hall heeft alleen individuele werkplekken. De tafeltjes laat je ook 
op deze manier staan, je gaat er dus niet mee schuiven. 

 

 


