
Workshops flexperience ronde 3  
De workshops – ronde 3: 
 

Titel: Een elektronische 
dobbelsteen solderen 

Titel: Padel Titel: Archeologie 
Middeleeuwen 

   
Heb je altijd al eens willen 
solderen? Nu kan je ervoor 
kiezen om zelfstandig een 
digitale dobbelsteen in elkaar 
te solderen. Leer in de 
tussentijd wat een 
weerstandje, diode, 
condensator, transistor en een 
IC is. Ook lopen we bijhorende 
elektronische schema door. 
Aan het einde van de middag 
krijg je de zelfgemaakte digitale 
dobbelsteen mee naar huis! 

 

Padel is de snelst groeiende sport 
in Nederland. Een combinatie van 
tennis en squash. Via het glas de 
bal verrassend naar de 
tegenstanders spelen. Tijdens 
deze les leer je de regels van padel 
spelenderwijs. Je hoeft geen 
tennisser te zijn om dit spel te 
kunnen spelen. Vamos!  

Minimaal 4 aanmelding per dag, 
maximaal 12. 

Neem sportschoenen mee, zonder 
noppen. Rackets zijn aanwezig op 
locatie. 

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

 

Ooit wel eens bij een opgraving 
geweest waar archeologen iets 
bijzonders gevonden hebben? 
Met geschiedenisdocent 
meneer Oldeman kun je 
meedoen met een echte 
Archeologie-workshop. De 
archeologische plekken liggen 
vlakbij Groevenbeek en daarom 
makkelijk/snel te bereiken; hoe 
leuk is dat?! De komende 
workshop gaat over de 
middeleeuwen; weet je wel 
over ridders en kastelen maar 
ook over ambachtslieden en 
handelaren die spullen 
maakten en verkochten op de 
markt. Vlakbij de AH in Ermelo 
is zo’n archeologische plek 
gevonden. Wij gaan kijken en 
de spullen uit die tijd letterlijk 
door onze handen laten gaan -
wow ! Doe je mee ? Het levert 
je ook nog een Flexpunt op, die 
je mag inzetten bij een 
opdracht, so of rep van 
geschiedenis. Grt J. Oldeman 
 
Let op! We gaan op de fiets. 
 

Docent: DKC 
Waar: Lokaal 122 (werkplaats) 
Wanneer:  
Woensdag 13 april 9e en 10e 
uur; 

Docent: MDL 
Waar: Tennisvereniging Strokel 
(Strokelweg 1-3, 3847 LR 
Harderwijk) 
Wanneer: 
Maandag 11 april 9e en 10e uur; 
Woensdag 20 april 9e en 10e uur; 
Dinsdag 12 april 9e en 10e uur; 
 

Docent: ONJ en extra 
begeleiders: SGW, WSG, HGJ 
Waar: Eerst verzamelen bij 
leerlingeningang! 
In en rond museum ''Het 
Pakhuis'' (Molenaarsplein 24, 
3851 MZ Ermelo) 
Wanneer:  
Dinsdag 12 april 9e en 10e uur; 



Dinsdag 19 april 9e en 10e uur (Let 
op! Brugklas na 3e lesuur vrij).    
 

Woensdag 13 april 9e en 10e 
uur; 
Dinsdag 19 april 9e en 10e uur 
(let op! Brugklas is na 3e uur uit 
deze dag) 
Woensdag 20 april 9e en 10e 
uur; 
Donderdag 21 april 9e en 10e 
uur; 

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

 

 

 

Heb jij zin om met ons nieuwe 
trickshots te bedenken en toffe 
filmpjes daarvan te maken? 
Geef je dan snel op! 
 
Minimaal 4 leerlingen, 
maximaal 15. 

 

Heb jij zin om rondom de school 
een paar potjes jachtseizoen te 
spelen met ons? Geef je dan op. 
Zorg ook dat je de app van 
jachtseizoen (Stuk TV) op je 
telefoon hebt gedownload. 
 
Minimaal 6 aanmeldingen, 
maximaal 20. 
 

Heb je altijd willen leren 
schaken? Of kan je het al en 
zou je graag een partijtje met je 
medeleerlingen spelen? Of wil 
je Go leren spelen, dat is een 
denkspel dat nog ouder is dan 
schaken en bijzonder populair 
is in China, Korea en Japan. Zo 
ja, kom dan naar de 
Flexperience!  

Minimaal 2, maximaal 15 
aanmeldingen. 

Docent: PTE & PNO 
Waar: Gymzaal 141 
Wanneer: 
Dinsdag 19 april 9e en 10e uur; 

Docent: PTE & SRR 
Waar: Hoofdingang verzamelen 
Wanneer: 
Maandag 11 april 9e en 10e uur; 
 
 
 
 
 
 

 

Docent: WNI 
Waar: Lokaal 226 
Wanneer: 
Dinsdag 12 april 9e uur ; 
Dinsdag 19 april 9e uur * (Let 
op! Brugklas na het 3e uur vrij); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Grime & Schmink 
workshop 

Titel: Vocal group (reeks) Titel: Bandcoaching 

 

 

 
Met deze workshop leer je in 
korte tijd basistechnieken van 
een echte grimeur! Je leert 
omgaan met schmink, penselen 
en sponsjes en je werkt naar 
een mooi eindresultaat toe. 
Lekker een middagje creatief 
bezig zijn.  
 
Trek niet je nieuwste kleren 
aan. 
 
Minimaal 3, maximaal 10 
aanmelden. 
 

Hou jij van lekker galmen in de 
badkamer? Of zing je alleen 
zachtjes als niemand het hoort? Bij 
de vocal group is iedereen 
welkom, zo lang je maar houdt van 
zingen. Bij de vocal group zing je 
samen, dus je hoeft helemaal geen 
goede solostem te hebben. 
Ervaring met zingen is ook niet 
vereist. Tijdens de flexperience 
staat het plezier in zingen voorop. 
We doen inzingoefeningen en 
gaan dan aan de slag met een 
liedje. Heb jij een leuk idee voor 
een liedje? Mail mevrouw 
Doeleman (dnn@groevenbeek.nl), 
want welk liedje we gaan doen 
staat nog niet vast! 
 
Minimaal 3, maximaal 30 
aanmeldingen. 
 

 

Lekker samen in een bandje 
spelen en mooie muziek 
maken! Neem ook gerust je 
eigen instrument mee. 
 
Minimaal 4, maximaal 20 
aanmeldingen. 
 
 

Docent: HBS (verzorgd door 
Valerie Kortekaas) 
Waar: Lokaal 317 
Wanneer: 
Maandag 11 april 9e en 10e 
uur; 
Dinsdag 12 april 9e en 10e uur; 
Woensdag 13 april 9e en 10e 
uur; 
Dinsdag 19 april 9e en 10e 
uur*; 
Woensdag 20 april 9e en 10e 
uur; 
Donderdag 21 april 9e en 10e 
uur; 
Vrijdag 22 april 9e en 10e uur*; 
 
 
 

Docent: DNN 
Waar: Lokaal 117 
Wanneer: 
(Reeks) 
Woensdag 13 april 9e en 10e uur 
& 
Woensdag 20 april 9e en 10e uur; 

Docent: BRS 
Waar: Lokaal 118 (+ 
muziekhokken) 
Wanneer: 
Maandag 11 april 9e en 10e 
uur; 



Titel: De vloer op Titel: 3D geprint sieraad maken 
(reeks) 

Titel: Mountainbiken 

  

 

Improviseren kun je leren! Dat 
is waar het om draait bij De 
vloer op. Hoe speel je een 
scène voor een publiek als je 
zelf nog niet eens weet waar 
deze over gaat? Of met wie je 
gaat spelen? Dat is het leuke 
aan improvisatie en ik daag je 
uit om het eens te proberen! 

Minimaal 8, maximaal 12 
aanmeldingen. 

 

Tijdens deze workshop ontwerp je 
je eigen sieraad, denk aan een 
ring,een hanger,een ketting, 
armband, oorbellen, broche of een 
ander vet bling bling ding. 
Vervolgens print je jouw 3d 
ontwerp met een 3d printer! 
Tijdens deze workshop leer je hoe 
je meet een 3d moet werken, the 
do's en don'ts. Na deze workshop 
neem je eigen sieraad mee! Deze 
workshops is bedoeld voor 
iedereen die het leuk vind om 
kunst en technologie bezig te zijn. 

Deze activiteit is een reeks. 
Minimaal 4 aanmeldingen nodig. 

 

 

Dinsdag voor beginners. Wij 
hebben spullen. De donderdag 
voor gevorderden. Zelf alles 
regelen van helm t/m 
fiets(kleding) We maken een 
mooie route met veel 
afwisseling door de bossen 
rondom Ermelo en geven tips 
en tops over wat je allemaal 
kan doen. 

Beginners sportieve kleding en 
moeten lengte maar doorgeven 
(neem even contact op met de 
docent: BED). Gevorderden 
moeten in fietskleding, eigen 
fiets en helm verplicht.  

Minimaal 5. Maximaal 12 
aanmeldingen. 

 

 
Docent: BKO 
Waar: Lokaal 116 
Wanneer: 
Dinsdag 12 april 9e en 10e uur; 

Docent: MZE & BKA 
Waar: Lokaal 123 
Wanneer: 
(Reeks) 
Woensdag 13 april 9e en 10e uur 
& 
Woensdag 20 april 9e en 10e uur; 

Docent: BED en SKM, RNW, 
PNM, AM, VSY 
Waar: Verzamelen hoofdingang  
Wanneer:  
Dinsdag 12 april 9e en 10e uur 
(beginners); 
x 
Donderdag 21 april 9e en 10 
uur (gevorderden); 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Haken Titel: Photoshop Titel: Workshop sushi maken 

 

 

 

Wie kent de oude techniek van 
haken nog? Wil jij leren haken? 
schrijf je dan in. Haken van een 
sjaal of leuke kussens behoren 
tot de mogelijkheden. Heb je 
zelf ideeën kom daar dan mee. 
 
 

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. 
 
Minimaal 5, maximaal 15 
aanmeldingen. 
 
 

De opleiding tot sushichef, 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 
verschillende soorten: nigiri, 
maki, uramaki of temaki. Doe je 
met ons mee? Ohja! Alles wat 
we maken, proeven we 
natuurlijk ook en wat overblijft, 
mag mee naar huis. Groetjes, 
mw. Schuiling en mw. Petersen 

Minimaal 8 leerlingen per dag. 
Neem eventueel een bakje mee 
om de sushi mee naar huis te 
nemen. 

 
Docent: HSR 
Lokaal: 123 
Wanneer: Woensdag 20 april 
9e uur 

Docent: RSM 
Waar: Lokaal 122 
Wanneer: 
Dinsdag 19 april 9e en 10e uur* 
(Let op! brugklas na 3e uur vrij); 
 

Docent: PNM en SGW 
Waar: Start in nieuwbouw 
130a, activiteit is in134A/B 
(keuken). 
Wanneer: 
Dinsdag 12 april 9e en 10e uur; 
Dinsdag 19 april 9e en 10e uur 
(Let op! Brugklas na 3e uur 
vrij); 
Donderdag 21 april 9e en 10e 
uur; 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Ikea Design Titel: Dansvoorstelling ‘Vliegen 
met gebroken vleugels’ 

Titel: Bowling 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Voor Ikea is goed design de 
juiste combinatie van vorm, 
functie, kwaliteit, 
duurzaamheid en een lage 
prijs. Ikea noemt dat 
'democratic design' omdat ze 
vinden dat goede 
woonproducten er voor 
iedereen moeten zijn. Duik 
dieper in de ontwerpen die 
Ikea tot een uniek concept 
maken. 
 

Wil je ontdekken op welke manier 
je een burn-out kunt voorkomen 
of er uit kunt komen, maar heb je 
geen zin in een therapiesessie? 
Kom dan naar deze 
dansvoorstelling! In de tijd waarin 
we nu leven, leggen met name 
jongeren de lat torenhoog: we 
willen alles, moeten alles, kennen 
geen rem en spiegelen ons aan 
een utopische parallelle wereld op 
social media die altijd aan staat. 
Maar wat als we hier niet meer 
aan kunnen voldoen? Als we de 
prikkels niet meer kunnen 
verwerken? Als we tot stilstand 
komen? In de voorstelling wordt 
het ontstaan van een burn-out 
langzaam zichtbaar: van signalen 
missen in je lichaam tot het echt 
niet meer kunnen. Vervolgens 
wordt ook in beeld gebracht hoe 
je er weer uit kunt komen. Want 
hoe doe je dat eigenlijk?  

 

Kom bowlen in Harderwijk! In 
een sfeervolle omgeving je 
(bowling)ballen laten rollen en 
een supergezellige tijd beleven. 
Lekker sportief bezig zijn met je 
vrienden. Schrijf je in, samen of 
alleen, en beleef een leuke 
middag.  
 
Minimaal 8, maximaal 25 
deelnemers. 
 
De bowlingbaan is voor ons 
vanaf 15:00u. Zorg je dat je er 
op tijd bent? 
Je mag zelfstandig naar de 
bowlingbaan fietsen! 
 
 

Wie: alleen A4 en H4 
Docent: BKA & MZE 
Waar: Verzamelen in lokaal 119 
Wanneer:  
Maandag 11 april 9e + 10e uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docent: EPJ 
Waar: Kleine aula (kunst aula) 
Wanneer: 
Dinsdag 12 april 9e en 10e uur; 

Docent: LYE 
Waar: Bowling Harderwijk 
(Kolbaanweg 1, 3845 LJ 
Harderwijk) 
Wanneer: 
woensdag 20 april het 9e en 
10e; 
vrijdag 22 april het 9e en 10e. 

 


