
Themaklassen SPORT – CULTUUR – TECHNIEK – CHINEES 
 
In Ermelo kun je in atheneum, havo, havo-6, vmbo TL en NEXT kiezen voor een themaklas. Je krijgt dan elke week 2 extra uren sport, cultuur, techniek of 
Chinees. Tijdens de Open lesmiddag maak je kennis met het programma van deze themaklassen. 
 

    
 

SPORT 

“Daag jezelf uit.” 
 
Doe je graag aan je sport (je hoeft echt 
geen topsporter te zijn) en vind je het 
leuk om kennis te maken met nieuwe 
sporten? Schrijf je dan in voor deze 
activiteit. Je gaat leren springen en 
salto’s maken op de ‘airtrack’. Verder 
maak je kennis met allerlei andere 
sporten die we aanbieden tijdens de 
themaklas sport op Groevenbeek, zoals 
bijvoorbeeld basketbal, hockey en/of 
golf. Graag zien we je in de gymzaal. 

 

CULTUUR 

“Stap in een levend schilderij.” 
 
Tijdens deze bijzondere activiteit 
creëer je met een groepje van 7 
leerlingen een tableau vivant (levend 
schilderij). Je maakt bij beeldende 
vorming een aantal 
kostuumonderdelen en decorstukken 
en bij drama beeld je in een kort, 
zelfverzonnen toneelstukje, een 
vervolg van je levend schilderij uit. Ook 
ga je met elkaar nog op zoek naar 
muziek die goed past bij het levende 
schilderij. Kortom: een hele 
afwisselende middag! 

 

TECHNIEK 

“Met machines maak je het.” 
 
Maak kennis met verschillende 
vaardigheden die je tegenkomt 
wanneer je kiest voor techniek. Je gaat 
aan de slag met verschillende 
machines, zoals de kolomboormachine, 
zaagmachine en de lasersnijmachine. 
Je krijgt zo een goed beeld van het vak 
techniek en je weet dan beter of het bij 
jou past. Aan het einde van de 
workshop neem jij een uniek 
zelfgemaakt zaklampje mee naar huis. 

 

CHINEES 
“Ontdek de Chinese Taal en Cultuur.” 
 
Chinees lijkt misschien heel moeilijk, 
maar dat valt reuze mee. Het is 
gewoon anders. Er zijn veel tekens, 
maar de grammatica is een stuk 
makkelijker dan onze grammatica. Wist 
je dat het Chinees geen lidwoorden 
heeft? Bij deze activiteit maak je kennis 
met deze wereldtaal en leer je al iets 
over de tekens en de klanken. Je zult 
zien dat je snel een paar Chinese 
woordjes leert. 

 
  



Tweetalig VWO – Ermelo 
Ben je leergierig en nieuwsgierig naar de wereld om je heen? Houd je wel van een uitdaging en wil je uitblinken in de Engelse taal? Dan is tweetalig vwo echt 
iets voor jou. Je hoeft niet per se goed Engels te kunnen, maar je moet wel een vwo-advies hebben. 

 

TWEETALIG VWO 
“Yes, you can.” 
 
Het lijkt misschien heel lastig dat je bijna alle vakken in het Engels krijgt, maar dat went heel snel. Dat ga je zeker 
merken als je naar deze open lesmiddag komt. Op een speelse manier maak je kennis met het uitdagende 
programma van het tvwo. Schrijf je snel in om erachter te komen of het tweetalig vwo iets voor je is. 

 

Groevenbeek NEXT - Ermelo 
Heb je een schooladvies KBL, TL, vmbo/havo of havo/vwo, dan kun je in Ermelo kiezen voor NEXT. Je volgt gewoon les op jouw niveau, maar de manier 

waarop is wel wat anders. Je kunt voor een deel van de tijd zelf beslissen wat je gaat doen. Iets dat past bij jouw talenten en wat jij leuk vindt. 

 

GROEVENBEEK NEXT 
“Ik bedenk het lekker zelf” 
 
Maak kennis met de manier van werken bij NEXT. Je gaat zelf op zoek naar de antwoorden op jouw eigen vragen: 
Misschien wil je wel weten hoe de motor van een auto werkt. Zou je gelukkig zijn geweest in de Middeleeuwen? Je 
probeert deze middag zoveel mogelijk antwoorden te vinden op de vraag die jij zelf mag bedenken. Daarna ga je 
aan de slag om jouw antwoorden op een creatieve manier te laten zien aan de rest. 

 

TLPlus  - Putten 
TLPlus is de naam voor de theoretische leerweg (TL) in Putten. Naast je gewone TL-programma krijg je een extra praktijkvak. Je krijgt veel vakken op een 

praktische manier aangeboden en je leert door te doen. 

 

TLPlus 

“Onderzoek het maar.” 
 
Als je niet alleen maar met je neus in de boeken wilt zitten, maar ook lekker praktisch bezig wilt zijn, dan is de TLPlus 
zeker iets voor jou. Je gaat tijdens de open lesmiddag op onderzoek. De smaak van producten, de stijging van 
temperatuur, hoe je de perfecte foto maakt, je kunt het zo gek niet bedenken. Ook leer je hoe je de uitkomsten van 
je onderzoek makkelijk kunt verwerken. 

  



 

Wetenschapsmiddagen 
Onderwijs is meer dan alleen achter een tafeltje luisteren naar de uitleg van de docent. Leren is een ontdekkingsreis. Deze reis maak je samen met een echte 

wetenschapper van de universiteit.  

 

Wetenschapsmiddagen 

“Brainpower.” 
 
Een echte wetenschapper zal je iets vertellen over zijn of haar vakgebied. Je wordt daarna uitgedaagd om met 
elkaar over het onderwerp door te praten of om bijvoorbeeld over toepassingsmogelijkheden na te denken. Als 
je het leuk vindt om intellectueel uitgedaagd te worden en graag dieper de stof in duikt, dan moet je je zeker 
inschrijven. 

 

Beroepsonderwijs 
Wanneer je op het vmbo kiest voor het beroepsonderwijs (KBL of BBL), maak je in de loop van je schooltijd een keuze uit 2 (Putten) of 3 (Ermelo) 
verschillende studierichtingen. Tijdens de open lesmiddag kun je kennismaken met deze studierichtingen. 
 

 

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN – vmbo Putten 

“Klaar voor de toekomst.” 
 
Dienstverlening & Producten kun je alleen kiezen in Putten. Zo leer je wat er allemaal komt kijken bij het 
organiseren van een activiteit, maar op dezelfde afdeling ga je ook met een 3D-printer aan de slag of ben je bezig 
met hout- en metaalbewerking. Op je eigen ontworpen website kan je laten zien hoe je een product het best 
onder de aandacht van klanten brengt. Al met al dus een zeer afwisselend programma om jou klaar te stomen 
voor de toekomst! 

  

 

ZORG & WELZIJN – vmbo Putten 
“Masterchef of schoonheidsverzorging.” 
 
Houd je van veel afwisseling en werk je graag met mensen? Ontdek wat je kan doen met deze studierichting. Je 
kunt in Putten een kijkje nemen in onze keuken, waarbij je aan de slag gaat met verschillende kooktechnieken of 
kom langs met je vriendinnetje/vriendje om in de kapsalon lekker het haar te wassen en te drogen en in de 
schoonheidssalon de nagels eens mooi bij te werken. 

 

 



 

  

 

ECONOMIE & ONDERNEMEN – vmbo Ermelo 
“De Groevenbeek Factory.” 
 
Wil jij leren hoe het er aan toe gaat bij een bedrijf als Tony’s Chocolonely? In de Groevenbeek Factory ga je aan 
de slag met het zelf ontwikkelen en ontwerpen van een gloednieuwe, exclusieve Tony’s chocoladereep. Samen 
met de docent werk je aan een promotie, zodat jij de directeur van de Factory kan overtuigen jouw reep op de 
markt te brengen. 

  

 

GROEN – vmbo Ermelo 
“Groen, groener, Groevenbeek.” 
 
Ontdek de wereld van het Groen onderwijs! Op de kinderboerderij van de school mag je helpen met het voeren 
en verzorgen van de dieren. De tuinafdeling heeft een kas. Hier mag je je creativiteit tonen in bloemschikken. 
Ook als je geen groene vingers hebt, ben je van harte welkom! 

  

 

ZORG & WELZIJN – vmbo Ermelo 
“EHBO en/of schoonheidsverzorging.” 
 
Het onderwijs van de afdeling Zorg & Welzijn is heel afwisselend. Je hebt te maken met mensen: van jong tot 
oud, van ziek tot gezond. Denk maar aan werken met kinderen in een kinderdagverblijf, ouderen in een 
zorgcentrum of mensen met een beperking op een dagbesteding. In Ermelo kun je meedoen met de activiteiten 
van EHBO en/of schoonheidsverzorging. Zo kun jij alvast een kijkje nemen in de dynamische wereld van Zorg & 
Welzijn. 

 
 
 


