
S-uren in de bovenbouw HV 
Lees onderstaande informatie goed door, voor je je gaat inschrijven! 

 
Wat zijn S-uren? 
S-uren zijn studie-uren die je naast je gewone lessen inplant om zelfstandig aan schooltaken te 
werken (huiswerk, praktische opdrachten, verslagen, …). Ze zijn bedoeld om je zelfstandigheid te 
vergroten, om te zorgen dat je tijdens schooltijden zo veel mogelijk voor school kan doen (en minder 
thuis) en om je voor te bereiden op je vervolgopleiding waarin je veel zelf moet plannen en 
organiseren. 
 
Hoeveel S-uren maak je per week? 
Er staan vooralsnog bij elke leerling 2 S-uren in het systeem, omdat het aantal plekken in de 
beschikbare ruimtes kleiner is dit schooljaar. Dat geeft de medewerkers ter plekke de ruimte om rond 
te lopen. 
Je mag een 3e en/of 4e S-uur plannen als je dat fijn vindt. 
Heb je 31 lesuren per week of meer, dan wordt het aantal S-uren automatisch aangepast volgens 
onderstaande tabel. 
Voor de technasiumleerlingen zijn er 3 S-uren per week. Deze horen bij de lessen O&O en worden dus 
niet verminderd. Je O&O-docent zal je meer vertellen over de mogelijkheden voor inplannen hiervan. 

Voor hoeveel S-uren schrijf je je in?  
32 lessen per week of meer Geen S-uren plannen 
31 lessen 1 S-uur plannen 
30 lessen 2 S-uren plannen 
  

Deze vermindering wordt automatisch toegepast in het systeem. Als dat niet zo is: mail je teamleider, 
dan kijkt hij of er iets mis gaat. 
 
Vermindering aanvragen? 
Er kunnen redenen zijn om vermindering aan te vragen, bijvoorbeeld omdat je als bovenbouwleerling 
bijles geeft aan een andere bovenbouwleerling of omdat je in de leerlingenraad of deelraad zit. Dhr. 
Van Lunteren (FLU) coördineert de bijles en kan je meer hierover vertellen als je interesse hebt. Als je 
bijles krijgt, is dat geen reden tot vermindering.  
Vermindering vraag je via mail aan bij je teamleider. S-uren voor technasiumleerlingen zijn altijd 
verplicht, hier is geen vermindering voor aan te vragen. 
  
Hoe plan je jouw S-uren in? 
S-uren kan je inplannen op vrije uren, vanaf lesuur 1 tot en met lesuur 9. Gezien het rooster en het 
aantal plekken zal je niet alleen op tussenuren je S-uren kunnen plannen. 
Kijk goed naar je rooster en bepaal wanneer en waar je wilt werken (lokaal 113 = stilteruimte/ 
verzuimbeheer, lokaal 037 = mediatheek of lokaal 031 = technolab; als je technasium doet).   
Kies je voor de mediatheek, dan wordt er een PC gereserveerd en wordt er verwacht dat je daarop 
werkt. In de mediatheek mag je zachtjes met elkaar overleggen als dat nodig is, waarbij je anderen 
uiteraard niet stoort. In de mediatheek heb je je schoolpas nodig. Neem deze dus mee (de gewone pas 
of de digitale). Heb je geen pasje en sta je ingeschreven in de mediatheek, dan haal je dat niet-
gedraaide studie-uur op donderdag of vrijdag het 8e of het 9e uur in.  
Het is natuurlijk niet toegestaan om S-uren te plannen op lesuren waarop je les hebt. Als je dit wel 
doet, dan wordt dit gezien als een ongeoorloofde absentie.  
In een S-uur mag je incidenteel een afspraak maken met de decaan of je studiecoach maar dit mag 
niet structureel elke week. 
  
Wanneer kan je je inschrijven? 
Inschrijven kan vanaf vrijdag 5 september. 
  
Heb je een roosterwijziging? 
Mocht er iets wijzigen in je rooster waardoor je niet naar het S-uur kan, dan meld je dat zo snel 
mogelijk bij verzuimbeheer of in het technolab (technasiumleerling). Tot 8.00 ’s ochtends kan je in 
het systeem het S-uur wijzigen. Daarna geldt: wijzigen van uur op de dag zelf is bespreekbaar, maar 
je kan niet wijzigen naar een andere dag. Uiteraard is wijzigen afhankelijk van de beschikbare 
plekken. 
  



Wat gebeurt er bij absentie? 
Mocht je zonder opgaaf van reden niet bij een S-uur zijn geweest, dan wordt dit als ongeoorloofde 
absentie geregistreerd. Bij herhaling word je opgezocht door verzuimbeheer of je teamleider.  
De absentie bij een S-uur is in Magister niet (altijd) zichtbaar. Bij verzuimbeheer kan je dan nagaan 
om welk uur het gaat. 

Een gemist S-uur zonder geldige reden wordt gezien als spijbelen en wordt bestraft met 2 uur 
terugkomen.  Onverantwoorde absenties brengen je herkansing in gevaar en de absenties van S-urenn 
tellen hierin mee, dus zorg dat je goed plant, goed oplet en snel reageert als verzuimbeheer je mailt 
of opzoekt met een vraag! 
 
Hoe kan je inloggen? 
Met je leerlingnummer en wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen op de schoolcomputers. 
Inloggen via https://s-uren.hetstreek.nl/login 
Problemen met inloggen? Mail dhr. van der Lingen (kli@hetstreek.nl). 
 
Tot slot... 
Ook al hoef je geen S-uren te maken, toch moet je zorgen dat je een keer hebt ingelogd in het 
systeem! Het S-uren systeem wordt later in het schooljaar gebruikt om je in te schrijven voor de 
herkansingen.  
 
Veel succes en goede S-uren gewenst! 
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