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StudyZone
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“
Actief samenwerken, overleggen en onderzoeken

”
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Waar is de StudyZone voor?

De StudyZone 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 StudyZone is niet de plek waar je je pauze kunt doorbrengen, ook
niet als je wilt studeren. Hiervoor is de C-aula bedoeld. Uiteraard kun je wel
zaken uitlenen in de pauze.

De stilteruimte naast de StudyZone is tijdens de pauzes (na het 2e/3e en
4e/5e uur) gereserveerd voor de leerlingen die een pasje hebben gekregen
van de zorgcoördinator, mevr. De Jong, omdat ze pauze moeten houden in
een stille ruimte.

In de StudyZone 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 Smits is de beheerder van de
StudyZone en kan je dus verder helpen. Je 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. Het is helaas niet meer mogelijk om zaken te printen of te kopiëren in
de StudyZone

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.
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De StudyZone 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.

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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StudyHall
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“
Werken in een rustige omgeving

”
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Waar is StudyHall voor?

In de StudyHall ga je aan het werk als in je rooster staat dat je in deze
ruimte moet zijn. Het is dan waarschijnlijk zo dat er een les uitvalt en dat je
dit al van jouw docent te horen hebt gekregen. Jouw docent heeft in
Google Classroom bij zijn vak een opdracht klaargezet, waaraan je tijdens
dat uur in de StudyHall gaat werken. Zo mis je niks van de leerstof. Als je
eerder klaar bent met jouw opdracht heb je altijd een leesboek bij je en ga
je hierin lezen totdat de bel gaat. In de StudyHall geef je anderen ook de
kans om rustig aan het werk te gaan. Fluisterend overleg voeren mag hier
dan ook zeker.

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 StudyHall is geopend op maandag t/m donderdag van lesuur 2 t/m 6.
Op vrijdag is deze ruimte geopend van lesuur 2 t/m 4. Van maandag t/m
woensdag zal meneer Janssen erop toezien dat alles goed verloopt in de
StudyHall. Op donderdag en vrijdag doet meneer Smits dit. Je volgt
natuurlijk altijd de aanwijzingen op die meneer Janssen en meneer Smits
jou geven. Zo moet je bijvoorbeeld altijd jouw mobiele telefoon in één van
de telefoontassen doen, zodat je niet afgeleid wordt tijdens jouw werk.
Mocht je de telefoon nodig hebben voor jouw studie, dan vraag je aan de
toezichthouder of je deze even mag pakken.

Je mag alleen dóór de StudyHall lopen om van het ene naar het andere
lokaal te komen als meneer Janssen en meneer Smits de deuren van deze
ruimte open hebben gezet. Zijn ze dicht, dan is er les en loop om.


