
Workshops flexperience ronde 2  
De workshops – ronde 2: 
 

Titel: Klaverjassen Titel: Padel Titel: Symposium for 
philosophical activity and 

reflection in English 

 
 

 
Leuk dat jullie komen (leren) 
klaverjassen onder begeleiding 
van meneer van de Beek en 
meneer Kremer waarbij je je 
kunt opgeven in een team van 2 
of alleen.  
  
Het gezellige spel waarin 
tactiek, kunde, teamgeest, 
geheugen en slinksheid 
belangrijke onderdelen zijn. 
Maar waar vooral gezelligheid 
de belangrijkste factor is. Je zult 
merken dat er vooral veel 
gelachen wordt. Zoals gezegd 
kunnen jullie als team van 2 
meedoen of alleen.  
  
Tot klaverdonderdag!  

 

Schrijf je in voor de snelste 
groeiende sport in Nederland, 
 Padel!   

Een flitsende combinatie van 
tennis en squash. Via het glas de 
bal verrassend weer naar de 
tegenstanders spelen. We spelen 
2 tegen 2.Tijdens deze lessen leer 
je de regels van padel al 
spelenderwijs. De verschillende 
slagen komen aan de orde. Je 
hoeft absoluut geen tennisser te 
zijn om dit spel te kunnen 
spelen.  Vamos!   

We fietsen samen vanaf school 
naar TV strokel. Laat weten aan 
MDL wanneer je zelf vanuit huis 
die kant op gaat.   

 

Should animals be held 
accountable for their actions? 
The last known animal trial that 
took place in the Netherlands 
was in Zwolle in 1664 when a 
bull was convicted after it 
assaulted a farmer with its 
horns. However, this bull was 
not stoned, but buried alive. 
Today there are no more 
animal processes in court. Is 
that right? Should a bull who 
picks up a farmer with its horns 
be convicted and punished? 
Each lesson will deal with 
different philosophical themes 
such as ethics.   
  
 

Docent: BEJ/KRS 
Voor wie: klas 1 t/m 6 
(4 – 20 leerlingen)  
Lokaal: 131  
Datums: donderdag 27 januari 
en 3 februari (reeks)  

Docent: MDL 
Voor wie: klas 1 t/m 6 (4-10 
leerlingen)  
Waar: TV de Strokel  
Datums: Maandag, woensdag of 
vrijdag (losse activiteit). Zie 
exacte tijdstip in 
inschrijfformulier. 

Docent: OAP 
Voor wie: everyone  
Aantal: maximaal 24 leerlingen  
Waar: 248  
Datums:   
Vrijdag 28 januari 9e en 10e uur  
Vrijdag 4 februari 9e en 10e uur 
(losse activiteit)  
 
 
 

 



Titel: Trickshots Titel: JACHTSEIZOEN Titel: Japans schaken/GO 

 

 

 

Waarschijnlijk heb je ze weleens 
gezien. Een basketbal die via 
meerdere trampolines in de 
basket vliegt. Of een frisbee die 
via een onmogelijke route in de 
kliko belandt. Bedenk je eigen 
trickshots en voer hem uit! 
Samen of alleen, het kan 
allemaal.   
  

 

Ken je het programma 
Jachtseizoen van StukTV of 
Hunted? En hou je van een beetje 
spanning? Doe dan mee met ons 
eigen Jachtseizoen. Rondom de 
school, in het bos en/of op de hei 
gaan we dit samen spelen. Weer 
of geen weer! Dus doe kleding 
aan die vies mag worden.  
En: zorg dat je de app van 
JACHTSEIZOEN op je telefoon 
hebt! 

Leren schaken of Go (Chinees / 
Japans schaken)?  
Heb je altijd willen leren 
schaken of ken je wel de regels 
maar wil je er wat beter in 
worden?  
En ken je Go? Dat is een nog 
ouder bordspel dat in China, 
Korea en Japan razend populair 
is. Heel anders dan schaken, 
met een heel ander veel 
gebalanceerder spelverloop. Er 
zijn maar negen spelregels, dus 
voor je het weet kan je het spel 
al spelen!   

Neem je iPad mee!  

 

 
Docent: PTE en PNO  
Voor wie: iedereen! 
Aantal: 5-20  
Waar: Lokaal 141  
Datums:   
Donderdag 27 januari 9e en 10e 
uur  
Donderdag 3 februari 9e en 10e 
uur (geen reeks)  

Docent: PTE en SRR 
Voor wie: iedereen  
Aantal: min. 4 – max. 14  
Waar: verzamelen bij de 
hoofdingang om 14:45  
Datums:   
Maandag 24 januari 9e en 10e uur 
(ONDERBOUW)  
Maandag 31 januari 9e en 10e uur 
(BOVENBOUW)  
 
 
 
 
 
 
 

 

Docent: WNI 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: 4 – 16 leerlingen  
Waar: Lokaal 226  
Datums:   
Maandag 24 januari 9e uur  
Maandag 31 januari 9e uur 
(geen reeks)   



Titel: Dungeons & Dragons Titel: Rocket league toernooi Titel: Op expeditie naar het 
tweede Romeinse Marskamp 

te Ermelo 

 
 

 

Duik een spannend avontuur in 
tijdens deze populaire Role 
Playing Game! Tijdens het spel 
verplaats je je in een fictief 
karakter en speel je 
bijvoorbeeld een Elven Ranger, 
een Gnome Wizard of een Half-
Orc Fighter. Met je groep 
avonturiers ga je op onderzoek, 
los je mysteries op en ga je de 
strijd aan met monsters en 
andere wezens. Het spel wordt 
geleidt door een Dungeon 
Master die je meeneemt in de 
fantasiewereld van D&D en hij 
bepaalt aan de hand van regels 
en dobbelstenen of je slaagt of 
niet.  
  
Ervaring is niet nodig! Deze 
flexperience is alleen voor de 
bovenbouw en bestaat uit twee 
sessies, dus voor beide keren 
inschrijven en aanwezig zijn is 
een voorwaarde. Kijk voor een 
eerste indruk dit filmpje: 
https://youtu.be/BgvHNlgmKro 
  
  
Durf jij het avontuur aan?  

ROCKET LEAGUE TOERNOOI  
Hou jij van auto's EN van voetbal? 
Word jij de beste van het 
Groevenbeek?  
  
Wij, meneer Gebbink en meneer 
Jansen organiseren een groots 
Rocket League toernooi. Kom je 
kunsten laten zien in 1 vs 1 
wedstrijden. Strijd in de 
poulefase en knok jezelf door 
naar de finale.  
  
Er is plek voor 16 mensen per 
dag. Om iedereen een plek te 
geven vragen we je om je één 
keer in te schrijven. Mocht je 
vaker willen, mail dan even naar 
GKR of JNJ, dan kijken we of het 
kan!  

 

Nog niet zo lang geleden is het 
tweede Romeinse Marskamp 
ontdekt. Ben jij ook benieuwd 
wat er daar allemaal te zien en 
ontdekken is? Ga mee op 
expeditie naar het tweede 
Romeinse Marskamp in 
Ermelo.  

 

Docent: VSW 
Voor wie: alleen voor de 
bovenbouw (klas 4 t/m 6)  
Aantal: 2-15 leerlingen  
Waar: Lokaal 225  
Datum:  
Vrijdag 28 januari en 4 februari 
het 9e en 10e uur (dit is een 
reeks!)  

Docent: JNJ en GKR 
Waar: dubbellokaal (301/302)  
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: 6-16 leerlingen  
Datums:  
Maandag 24 januari 9e en 10e uur  
Woensdag 26 januari 9e en 10e 
uur  
Maandag 31 januari 9e en 10e uur  
Woensdag 2 februari 9e en 10e uur 
(geen reeks)  
 

Docent: ONJ 
Waar: verzamelen bij de 
leerlingeningang   
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: max. 15 leerlingen  
Datums:   
Woensdag 26 januari 9e en 10e   
Woensdag 2 februari 9 en 10e 
(geen reeks) 

https://youtu.be/BgvHNlgmKro


Titel: Arduino ‘internet of 
things’ 

Titel: Vocal group Titel: Mountainbiken 

 

 

 

Als jou interesse ligt op het 
snijvlak van techniek en ICT, dan 
is deze flexperience workshop 
misschien iets voor jou! In 
tweetallen ga je in deze 
workshop aan de slag met 
Arduino 'internet of things'! 
Arduino is een 
programmeerbaar bordje, 
waarmee je allerlei elektrische 
componenten kan aansturen. Zo 
kun je sensoren aansluiten en 
daarmee actuatoren(bijv. ledjes 
of motortjes) aansturen. Met 
Arduino Cloud kun je deze data 
ook nog eens presenteren op 
een webpagina en op afstand 
aansturen. De grenzen van jou 
eigen creativiteit en 
doorzettingsvermogen bepalen 
wat jij allemaal kan maken!  

Kijk dit filmpje om een idee te 
krijgen van het materiaal 
waarmee je in deze workshop 
mee aan de slag gaat: 
https://youtu.be/GKCU-0_685c.  

Deze workshop is een goede 
voorbereiding voor leerlingen 
die zich oriënteren op Natuur, 
leven en techniek in de 
bovenbouw van AH.  

Kom na alle lessen lekker samen 
zingen bij de vocal group! Tijdens 
twee middagen gaan we aan de 
slag met een ABBA-medley. Je 
hoeft dus geen geweldige 
solostem te hebben, want in een 
vocal group vorm je samen één 
klank. Iedereen is welkom. We 
begin met wat oefeningen om je 
stem op te warmen en gaan 
daarna driestemmig zingen. Wist 
je dat zingen je stemming 
verbetert, je meer zelfvertrouwen 
geeft en stress vermindert?  
  
Benieuwd naar een van de liedjes 
die we gaan doen? Luister: 
Youtube. 

Vinden jullie het ook zo lekker 
om actief bezig zijn?! Dan kun 
je je nu helemaal uitleven. Stap 
op de mountainbike en ontdek 
samen de natuur eens op een 
hele andere manier. Nog geen 
mountainbike ervaring? Géén 
probleem! De route is ook voor 
de beginner erg leuk om te 
fietsen!   

- Zelf een “goedwerkende” fiets 
/mtb regelen  
- zelf een helm regelen  
- goede sportieve kleding.  
- drinken en misschien een 
banaantje mee oid  
- we fietsen rond de 30 
kilometer afwisselende tracks.. 
vooral off-road   

 

Docent: DKC  
Waar: Lokaal 123  
voor wie: klas 2 en 3 + 
bovenbouw. 
Aantal: 12   
Datums:   
Donderdag 27 januari 9e en 10e 
uur  
Donderdag 3 februari 9e en 10e 

uur (dit is een reeks!)  

Docent: DNN 
Waar: Lokaal 117  
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: 7-30  
Wanneer:  
Woensdag 26 januari 9e en 10e 
uur  
Woensdag 2 februari 9e en 10e uur 
(dit is een reeks)  
 

Docent: BED  
Voor wie: klas 1 t/m 6   
Waar: verzamelen bij de 
hoofdingang  
Aantal: 6-12 leerlingen  
Wanneer:  
Vrijdag 28 januari 9e en 10e uur  
Vrijdag 4 februari 9e en 10e uur 
(losse activiteit) 

 

https://youtu.be/GKCU-0_685c
https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s


Titel: Straatkunstwerken (de 
nieuwe Banksy! 

Titel: Knikkerbaan bouwen Titel: Hoelahoepen 

 

 

 
Word jij de nieuwe Banksy? Leer 
kijken naar de buitenomgeving 
door een straatkunstenaarsbril. 
In deze workshop maak je 
ontwerpen voor ruimtelijke 
straatkunstwerken in Ermelo en 
omgeving.  

 

Ben jij creatief, hou je van 
bouwen of wil je altijd winnen. 

Dan is deze module echt iets voor 
jou! Ga de strijd aan met je 

klasgenoten, vrienden of andere 
brugklassers om de langste 

knikkerbaan te maken. Ga in 
groepen van 3 aan slag en zorg 

ervoor dat jou knikker het langst 
op de baan blijft! Het winnende 

team kroont zich tot 
Groevenbeek 

knikkerbaankampioen 2022 en 
verdient zelfs een prijs! 

Hoelahoepen voor beginners. 
Stap in de hoepel, leg de 
hoepel op je heupen en draai 
van links naar rechts.... dat 
klinkt makkelijker dan het is. Ga 
daarom de uitdaging aan. Met 
een echte Fitness-Hoelahoep 
ontdek jij dat zelfs het journaal 
kijken niet saai hoeft te zijn ;-) 

Docent: RSM  
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: max. 20 leerlingen  
Waar: lokaal 119  
Wanneer:  
Woensdag 2 februari 9e en 10e 
uur (losse activiteit)  
 

Docent: HGJ  
Voor wie: klas 1  
Aantal: max. 15 leerlingen  
Waar: nieuwbouw 134a/134b  
Wanneer:  
donderdag 27 januari 9e en 10e 
uur  
Donderdag 3 februari 9e en 10e 
uur (dit is een reeks!)  
 
 

Docent: JAJ 
Voor wie: klas 1   
Aantal: 3 – 10 leerlingen  
Waar: kleine aula  
Wanneer:  
Donderdag 27 januari 9e uur  
Woensdag 2 februari 9e uur 
(losse activiteit)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Hersens op hol! 
Optische illusies fotograferen 

en filmen (Reeks) 

Titel: Leer je eigen sjaal haken Titel: Photoshop 

 

 

 

Wil je weten hoe de optische 
illusies werken? Hoe maak je 
een spannende creatieve foto of 
een film waarin je een 
gezichtbedroog creëert? In deze 
workshop maak je kennis met 
het werk van Rogier van der 
Zwaag.  Je kunt alvast hier 
kijken: ROGIER VAN DER 
ZWAAG - Playgrounds 
(weareplaygrounds.nl). 
 
Neem je mobiel of een iPad 
mee! 

Heb jij niet altijd je eigen sjaal 
willen haken? Zou jij heel graag 
deze oude techniek willen leren, 
kom dan naar "haak je eigen 
sjaal" en maak jouw eigen sjaal 
nog voor deze winter. 

Photoshop like a pro! Maak een 
kunstwerk met het bekende 
fotobewerkingsprogramma 
Adobe Photoshop. Tijdens deze 
workshop leer je foto’s 
bewerken zoals professionele 
fotografen en grafisch 
ontwerpers dit doen.    
 

Docent: MZE 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: max. 15 leerlingen  
Waar: Lokaal 122   
Wanneer:  
Donderdag 27 januari 9e en 10e 
uur  
Maandag 31 januari 9e en 10e 
uur  
Woensdag 2 februari 9e en 10e 
uur  
Donderdag 3 februari 9e en 10e 
uur (Dit is een reeks!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docent: HSR 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Waar: Lokaal 119  
Aantal: max. 15 leerlingen  
Wanneer:  
Woensdag 2 februari 9e en 10e 
uur 
 
 

Docent: RSM 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Waar: Lokaal 122  
Aantal: 15  
Wanneer:   
Donderdag 27 januari 9e en 10e 
uur  
 



Titel: De magische 
microwereld 

Titel: Lekker muziek maken! Titel: Weerwolven 

 

  
Een magische microwereld 
recht onder je neus! Op een 
ontspannen manier microscopie 
doen, waarbij je zelf preparaten 
mag maken en waarbij we 
andere cellen bekijken dan die 
we in de les doen. Ook als je 
geen biologie hebt, ben je van 
harte welkom. 

De waan van de dag vergeten en 
geen geneuzel; gewoon lekker 
muziek met elkaar maken! :) Van 
klas 1 t/m klas 6 ben je welkom 
om de cultuurvleugel op z'n kop 
te zetten! Onder leiding van 
meneer Bakker & meneer Borger! 
Ook docenten mogen 
aanschuiven.  

 

Kom jij lekker ontspannen bij 
een potje weerwolven? 
Gezellig als je erbij bent! 

Docent: GFJ TNM 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: min 15 max 30 
Waar: Lokaal 324  
Wanneer: Woensdag 2 februari 
(losse activiteit)  
 

Docent: BRS en BRN  
Voor wie: klas 1 t/m 6        
Aantal: min 5 maximaal 25 
Waar: Lokaal 117 
Wanneer: Maandag 24 januari 9e 

en 10e uur en maandag 31 januari 
9e en 10e uur (reeks)  

Docent: JNL  
Voor wie: alleen brugklassen 
Aantal:  min 6 max 18  
Waar: Lokaal 243  
Wanneer: 24 januari 9e uur, 27 
januari 9e uur, 31 januari 9e 
uur, 3 februari 9e uur (losse 
activiteit)  

Titel: Nagels lakken Titel: Just dance! Titel: Indoor skiën 

 
 

 
Vind jij het ook altijd zo lastig 
om je nagels mooi te lakken? 
Tijdens deze Flexperience leer je 
van een echte nagelstyliste hoe 
jij je nagels mooi kunt lakken en 
ga jij met mooie nagels naar 
huis.  

Yeah, Just Dance it is!! Heb je 
thuis niet genoeg ruimte om 
lekker los te gaan op JUST DANCE, 
kom dan op de woensdag tijdens 
Flexperience en dans mee!  

Indoor skiën is dé perfecte 
manier om je voor te bereiden 
op de wintersport. Of 
misschien wil je gewoon een 
keer kennismaken met deze 
sport? Een shirt met lange 
mouwen wordt geadviseerd.  

Docent: DXT 
Voor wie: alleen 
brugklasleerlingen 
Aantal: Max 15 
Waar: Lokaal 235 
Wanneer:27 januari 9e en 10e 
uur (losse activiteit)  

Docent: LYE  
Voor wie: alleen brugklassers  
Aantal: 4-30   
Waar: Lokaal 226 
Wanneer: woensdag 27 januari 9e 
en 10e uur (losse activiteit).  
 

Docent: ONI 
Voor wie: klas 1 t/m 6. 
Aantal:  min 8 max 16 
Waar: Delphindoor, 
Kerkdennen 32, 3851 BB 
Ermelo  
Wanneer: Maandag 31 januari 
9e en 10e uur (losse activiteit)  



Titel: Gebarentaal Titel: Fotoshoot Titel: Retorica 

 

 

 
Gebaren doe je zo! Wil jij graag 
weten hoe gebarentaal werkt? 
Dan ben je bij deze workshop op 
de juiste plek. Leer de eerste ins 
en outs van de gebarentaal 
tijdens deze gezellige en 
leerzame workshop.  

Nog wat leuke foto’s nodig voor 
op Insta? Of wil je gewoon 
gezellig met je 
vrienden/vriendinnen op de foto? 
Kom dan naar de Flexperience 
Fotoshoot. Dan ga ik leuke 
plaatjes van je/jullie schieten. Tot 
snel! 

Omschrijving: Houd jij van 
geschiedenis, politiek, recht, 
filosofie en talen? Dan is deze 
cursus wat voor jou. Naast 
genoemde onderwerpen zal 
er veel aandacht besteed 
worden aan de kunst van het 
spreken, de retorica. Je krijgt 
een historisch begrip van hoe 
de retorica zich heeft 
ontwikkeld vanaf de Griekse 
Oudheid tot nu. Daarbij leer je 
nadenken over begrippen 
zoals rechtvaardigheid, recht, 
democratie en rechtsstaat. Dit 
ga je ook zelf oefenen door te 
leren om beter en 
overtuigender te spreken. De 
sessies van de cursus bestaat 
doorgaans uit drie delen. 
Allereerst wordt op 
socratische wijze een 
filosofisch concept besproken. 
In dit gesprek word je 
geoefend om zelf scherp een 
analyse op te zetten en deze 
te formuleren. Het tweede 
deel is de instructie van 
retorische theorie inclusief de 
historische dimensies hiervan. 
Het derde deel is een 
praktische retorische oefening 
aan de hand van een 
historische of eigentijdse 
casus. De retorische oefening 
gaat altijd gepaard met 
feedback, zodat je iedere 
sessie verbeteringen kan 
maken. Je wordt begeleid 
door de docenten van 
stichting Landmerk. Deze 



cursus is voor 
bovenbouwleerlingen.  

 
 

Docent: BGG  
Voor wie:  klas 1 t/m 6 
Aantal: min 9 – max 15 
Waar: Lokaal 225 
Wanneer: Donderdag 27 januari 
9e en 10e uur  
Wanneer: Donderdag 27 januari 
9e en 10e uur  
 
 

Docent: PNM & J. Norbart 
Voor wie: klas 1 t/m 3 
(onderbouw) 
Aantal: max. 15 leerlingen 

Waar: verzamelen bij de 
hoofdingang 
Wanneer:  
Maandag 24 januari 9e en 10e uur  
Maandag 31 januari 9e en 10e uur 
(losse activiteit) 

Docent: ESA 
Voor wie: 
bovenbouwleerlingen  
Aantal: 8-20 leerlingen  
Waar: Lokaal 232  
Wanneer: 
Donderdag 27 januari en 3 
februari 9e + 10 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Archery Tag Titel: Workshop elektrische 
gitaar 

Titel: Workshop sushi maken 

 

 

 

Archery tag is een kruising 
tussen paintball en trefbal. 
Alleen speel je dan met pijl en 
boog. We spelen in teams tegen 
elkaar. Je kan als een echte 
Robin Hood leren schieten met 
pijl en boog.   
 

De elektrische gitaar kan gerust 
het meest veelzijdige instrument 
worden genoemd. Het is niet 
alleen het meest bepalende 
instrument in de rock/popmuziek, 
het is ook nog eens in staat om 
duizenden verschillende geluiden 
voort te brengen. Van rustig tot 
extreem bruut. En dat zit allemaal 
in dat ene stukje hout met 
electronica.  

Aan de hand van deze workshop 
wil ik je inzicht geven in de 
enorme trukendoos die er 
beschikbaar is voor gitaristen. 
Daarnaast zal ik wat voorbeelden 
geven van de manier waarop je 
een gitaar kunt gebruiken bij 
improviseren. Uiteraard mag je 
zelf ook laten horen wat je in huis 
hebt!  

De opleiding tot sushi chef, ook 
wel itamae san, duurt minimaal 
5 jaar, maar wij leren het jou in 
80 minuten! Tijdens deze 
workshop leer je de 
basistechnieken van sushi 
maken. We maken vier 
soorten: nigiri, maki uramaki en 
temaki. Doe je met ons mee? 
Het is op donderdag het 9e en 
10e uur. Je hoort van ons nog 
in welk lokaal je moet zijn. 
Ohja! Alles wat we maken, 
proeven we natuurlijk ook en 
wat overblijft, mag mee naar 
huis. Groetjes, mw. Schuiling en 
mw. Petersen  

 

Docent: J. Bosch & PNM 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: max. 18 leerlingen  
Waar: Lokaal 141   
Wanneer: Vrijdag 28 januari 9e 
en 10e uur 

Docent: JNM 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: max. 15 
Waar: Lokaal 117 
Wanneer:  
Donderdag 27 januari 9e + 10e 
Maandag 31 januari 9e + 10e 
(Losse activiteit) 

Docent: PNM en SGW (en E. 
van Dongen). 
Voor wie: klas 1 t/m 6 
Aantal:   4-16 
Waar: keuken vmbo – 
verzamelen bij 104 
Wanneer: donderdag 27-1 het 
9e en 10e uur en donderdag 3-2 
het 9e en 10e uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Food design Titel: Sieraden maken Titel: Examen beeldende 
vorming 

 
 
 
 

 
 

Omschrijving: Maak en 
fotografeer je eigen high tea in 
de Groevenbeekse 
banketbakkerij! 

Maak een persoonlijk sieraad van 
zeepsteen. 
bovenbouw Havo/ VWO 
bovenbouw 

Tijdens de flexuren kunnen 
leerlingen van Ath 6 en Havo 5 
werken aan het examenwerk. 

Docent: BKA 
Voor wie: klas 1 t/m 6                                                                                                                             
Aantal: min 4 max 10                                                                                                                                              
Waar: Lokaal 123 
 
Wanneer: Maandag 24 januari 
9e en 10e uur (losse activiteit) 

Docent: BKA 
Voor wie: bovenbouw Havo/ 
VWO bovenbouw. 
Aantal: Max. 10 leerlingen. 
Waar: Lokaal 119 
Wanneer: Vrijdag 3 februari het 
9-10 de uur 

Docent: MZE & BKA 
Voor wie: examenleerlingen H5 
& A6. 
Aantal: Max. 25 leerlingen. 
Waar: Lokaal 119 
Wanneer: Datum 28 en 31 
januari het 9 en 10de uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Grime Titel: Lekker spelletjes doen! Titel: Academisch tekenen 
(reeks) 

 

 

 
Bij Grime leren de leerlingen de 
basis principes van het 
grimeren, maar ook 'ouder 
maken, een wolf maken en wat 
er nog meer ten sprake komt. 
Deze workshop wordt door 
iemand buiten school 
aangeboden.  

De grime workshop is alleen 
voor de grime leerlingen die zich 
ook hebben opgegeven voor 
Grime bij het project 'toneel. Dit 
zijn er 7, dus er kunnen nog 8 
'andere' leerlingen zich 
inschrijven voor deze 
workshop.   

Ontspannen is net zo belangrijk 
als leren! Hoe ontspan je beter 
dan door lekker spelletjes te 
spelen na een lange lesdag?! 
Denk aan spelletjes als Twister, 
30 seconds, beverbende, keer op 
keer en natuurlijk mag je zelf ook 
wat meebrengen!! Wij zorgen 
voor het lekkers en drinken.  

 

Houd je van tekenen? Wil je 
leren om een model realistisch 
te tekenen met veel aandacht 
voor de juiste 
lichaamsverhoudingen en het 
opbouwen van licht en 
donker?  Tijdens deze 
workshop leer je om te 
observeren. Je gaat jouw 
waarnemingen vertalen naar 
een interessante, spannende 
tekening. Je maakt kennis met 
verschillende tekentechnieken: 
van vroeger en nu.  

 

Docent: K. Nijdam & KJL 
Voor wie: Alle klassen en 7 
leerlingen project toneel. 
Aantal: 15 max. 
Waar: Lokaal 320. 
Wanneer: donderdag 3 februari 
9e en 10e uur (geen reeks)  
 
 

Docent: KJI & SNS 
Voor wie: alleen brugklassen. 
Aantal: 15 max. 
Waar: Lokaal 358 
Wanneer: woensdag 26 januari 
en woensdag 2 februari 9e en 10e 
uur (losse activiteit) 

Docent: MZE 
Voor wie: Alleen de 
bovenbouw. 
Aantal: 10 max. 
Waar: lokaal 119 
Wanneer: Donderdag 27 
januari 9e + 10e en Donderdag 
3 februari 9e + 10e (Reeks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Visagie Titel: Trefbal Titel: Leer een ander 
overtuigen 

 

 

 

Bij visagie krijgen de leerlingen 
een demo visagie. En daarna 
gaan de leerlingen zelf aan de 
slag. We leren huidtypes 
herkennen en ik zal met ze aan 
de slag gaan om een dag look en 
een avond look te maken. 
Daarnaast gaan we in op 
materialen, kleuren, en 
producten. Het is de bedoeling 
dat de leerlingen ook hun eigen 
make-up meebrengen.   

Kom op vrijdagmiddag je week 
afsluiten met een potje trefbal!  

 

Leer anderen te overtuigen 
door een sterke speech. Dat 
doen we tijdens deze 
workshop. We gaan bekijken 
wat mensen als Martin Luther 
King en Barack Obama deden 
om hun publiek te overtuigen 
en we gaan daar zelf mee 
oefenen 

Docent: KJL 
Voor wie:  alle leerlingen 
Aantal: 10 max. 
Waar: lokaal 321 
Wanneer: donderdag 3-2 9e en 
10e uur (geen reeks)  

 
 

Docent: LYE 
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: 14-30 leerlingen  
Waar: Lokaal 143  
Wanneer:   
Vrijdag 4 februari 9e en 10e uur 

 

Docent: SDL  
Voor wie: klas 1 t/m 6  
Aantal: 5-12 leerlingen  
Waar: Lokaal 364  
Wanneer: maandag 24 en 31 
januari (reeks)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titel: Spelletjesmiddag Titel: Mindset & omgaan met 
tegenslagen 

Titel: In verbinding blijven 

 

  

Kom een middag (bord)spellen 
spelen. Ben je bloedfanatiek of 
kom je voor de gezelligheid, 
iedereen is welkom!  
Wij nemen de volgende spellen 
mee: Kolonisten, Carcassonne, 
Machiavelli, Risk, schaken, 
dammen, Qwixx, kaarten, Uno. 
Wil je een speciaal spel spelen? 
Geef het door of neem het zelf 
mee. 

In deze workshop ga je samen 
met een trainer/psycholoog van 
'psychologie in het onderwijs' 
aan de slag met de volgende 
vragen  
-Wat houdt je nu bezig en wat 
zit je in de weg?   
-Hoe praat je tegen jezelf?   
-Waar heb je invloed op?  
-Welke gedachten kunnen je 
helpen?   
-Welke “strategieën” zijn er om 
met tegenslagen om te gaan?  
-Wat is het belang van hulp 
vragen en verbinding?  
 

In deze workshop ga je samen 
met een trainer/psycholoog 
van 'psychologie in het 
onderwijs' aan de slag met de 
volgende vragen  
-Hoe kun je dicht bij jezelf 
blijven?  
-Hoe kun je je verhaal met 
anderen delen?   
-Wanneer kun je iemand 
vertrouwen?   
-Hoe kun je anderen om hulp 
vragen?   
-Hoe kun je zelf iets voor 
anderen betekenen?  
 

Docent: ESH en TSC  
Voor wie:  klas 1 t/m 6 en alle 
collega’s  
Aantal: 8-45 leerlingen  
Waar: 134a/b  
Wanneer: Woensdag 26 januari 
en woensdag 2 februari 9e en 
10e   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docent/contactpersoon: SKM  
Voor wie: Klas 4, 5 en 6  
Aantal: 15  
Waar: Lokaal 220 
Wanneer: woensdag 26 januari 
(14.45-16.30u)  
 

Docent/contactpersoon: SKM  
Voor wie: Klas 4, 5 en 6  
Aantal: 15  
Waar: Lokaal 220 
Wanneer: donderdag 27 
januari (14.45-16.30u)  

 



Titel: First lego league (reeks) Titel: Grime & schmink  

 

 

 

Waar doe je aan mee? 
FIRST ® LEGO® League Challenge 
is een vriendschappelijk 
competitie, waar teams zich 
bezighouden met onderzoek, 
problemen oplossen, 
ontwerpen en het bouwen en 
programmeren van een LEGO® 
robot die de missies 
van de robotwedstrijd uitvoert. 
Teams werken ook aan een 
innovatieproject waarbij, aan de 
hand van de ontwerpcyclus, een 
actueel probleem uit de praktijk 
moet worden onderzocht en 
opgelost. 
  
Waar moet ik nog meer 
rekening mee houden? 
Bij deelname word je 
ingeschreven in het team dat 
onze school zal 
vertegenwoordigen in de FLL 
regio-finale op donderdag 3 
februari 2022 in Zwolle. Deze 
dag mag je onder schooltijd met 
Mvr. Maziarz (MZE) en Mr. van 
Dijk(DKC) mee naar de finale in 
Zwolle. Je mag met je team ook 
tijdens reguliere lesuren werken 
aan dit project. Kortom, je krijgt 
veel tijd en vrijheid om met je 
team tot een mooi eindproduct 
te komen! 

Ben je super creatief en hou jij 
ervan om personages te creëren? 
Dan is deze grime les echt wat 
voor jou! Je gaat dan jezelf of je 
klasgenoot door middel van 
schmink transformeren. Je leert 
werken met schmink, penselen 
en sponsjes zoals ze dat op tv, in 
het theaters en voor films ook 
doen.  
Tijdens deze les leer je 
verschillende schminktechnieken 
en leer je je fantasie te gebruiken 
bij het bedenken van een eigen 
personage! 
 

 

 

Door: DKC 
Voor wie: 2e klas techniek lln. 
Wanneer: Vrijdag 28 januari en 
vrijdag 4 februari (van 5e tot 
10e lesuur) 
Waar: Lokaal 123 

Door: HNS en Valerie Kortehaas 
Waar: Lokaal 317 
Voor wie: klas 1 t/m 6 
Aantal: Max 10 leerlingen. 
Wanneer:  
Maandag 31 januari 9e en 10e uur  
Woensdag 2 februari 9e en 10e 
uur  
Vrijdag 4 februari 9e en 10e uur 

 

 


