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Voorwoord

Inschrijven voor een talentprogramma

Hoi allemaal,

Wij zijn Dieuwertje Liefting, Kevin van Santen en Sonja de Hair. Zoals jullie wellicht 
weten zijn wij docenten op het LRC. Naast het lesgeven organiseren wij ook het 
talentprogramma op school waar jullie je voor gaan inschrijven!

Het wordt steeds belangrijker om naast de reguliere vakken op school, je talenten 
te vinden en te ontwikkelen. Dit helpt je bij het maken van de juiste keuzes in je 
toekomstige loopbaan. Wat is er nu leuker dan dingen doen waar je goed in bent en 
waar je energie van krijgt? Wie weet kan je er later je baan van maken!
In dit boekje lees je welke programma’s er het aankomende blok worden 
aangeboden.

Groet, 
Sonja de Hair, Kevin van Santen en Dieuwertje Liefting
Talentcoördinatoren 
 

Jullie kunnen je vanaf vrijdag 4 februari 16.00 uur inschrijven via Zermelo.  
De inschrijving loopt tot maandag 7 februari 22.00 uur. 

Let op: 

• Je kiest nu het programma dat je gaat volgen in periode 3. 
• Leerlingen die zich niet inschrijven worden door ons ingeschreven waarbij je  

geen inspraak meer hebt welk programma je gaat volgen! Schrijf je dus in!
• In je rooster komt precies te staan in welk lokaal of op welke externe locatie  

jij je gekozen talentprogramma gaat volgen. 
• Wees er snel bij want vol=vol.

1. Plannen en Organiseren
‘Oh nee, morgen heb ik een toets en ik heb nog niet geleeeeeerdddd….’ Kan gebeuren…  
Bij plannen en organiseren leer je onder andere dit te voorkomen. Je leert hoe je je dagen 
kan plannen en inrichten. Je leert hoe je alles kan organiseren omtrent school en je leert 
ook hoe je moet leren! Heb jij dat nu juist net nodig! Meld je vooral aan voor plannen en 
organiseren tijdens de talenturen!

2. Boulderen
Wandklimmen maar dan anders! Geen touw, geen gordel 
dus geen gedoe! Lukt het jou om 4 meter de lucht in te 
klimmen via 1 van de vele parcours. Kracht, lenigheid, 
inzicht, uithoudingsvermogen worden getraind. Vallen is 
geen probleem want onder aan de boulderwand ligt een 
mega dikke zachte mat!

3. Ontdek jouw leefomgeving
Ben je benieuwd waar jouw melk vandaan komt? En wat was er voordat Leidsche Rijn de 
grootste Vinex-wijk van Nederland werd? Hoe maak je van zwerfafval kunst? Nieuwsgierig? 
Geef je dan op voor de workshop: (Her) Ontdek jouw leefomgeving! 
Je gaat dan naar het depot van het Travelling Farm Museum waar elke week een andere 
activiteit is die te maken heeft met voedsel, landbouw, ecologie en jouw leefomgeving.  
Zo ga je bijvoorbeeld op bezoek bij de boer in de buurt van Leidsche Rijn, maak je een 
kunstwerk van zwerfafval en ga je schrijven met planten. Je leert jouw leefomgeving  
kennen op een heel andere manier. Het gemaakte werk zal een plekje krijgen in het 
Travelling Farm Museum en op school.

4. Djembé
Heb jij gevoel voor ritme en vind je het leuk om muziek te leren maken met een 
djembé? Leer dan in zes weken verschillende ritmes op een djembé te spelen.

5. Dansen
Tijdens dit programma ga je jezelf zes weken lang in het zweet werken. Het einddoel is om 
samen met de groep een mooie einddans te laten zien. Hierbij worden verschillende stijlen 

van dans gebruikt. Denk aan hiphop, streetdance en modern. Tijdens dit 
programma word je begeleid door heel goede dansers. Ze hebben vaak 
gedanst bij en met grote beroemdheden. Ze hebben op grote podia 
gestaan in binnen- en buitenland. Veel van de dansers hebben ook 
gedanst bij So you think you can dance of Let’s Dance. Lijkt jou dit leuk?? 
Schrijf je dan in!

6. Houtbewerken
Vind je hout ook zulk super materiaal? Je kunt er eigenlijk van alles van maken! Tijdens de 
talenturen komen alle bewerkingen aan bod; met een zaag, een hamer, een bijtel, een vijl, 
een schaaf, een boor, een lijmtang, enzovoort en leer je hoe je die moet gebruiken. Als je iets 
hebt bedacht om zelf te maken, kunnen we dat ook proberen, maar anders zijn er genoeg 
leuke ideeën. Dus: kom lekker timmeren!                                          

32



4 5

7. Media Academy
Je maakt tijdens de Media Academy kennis met alle facetten van media, online en offline. 
Hoe betrouwbaar is het achtuurjournaal? Hoe sociaal is sociale media? Wat is het belang 
van lichaamstaal bij het overbrengen van een bericht? Je gaat in groepsverband een 
mediaproductie ontwerpen en ervaring opdoen met verslaggeving en interviewen. De Media 
Academy is een programma vol mediawijsheid, creativiteit en samenwerking. We leren hoe we 
een goed Instagram account kunnen opzetten, of leren waarom sommige vloggers zo populair 
zijn. Vervolgens passen we deze kennis zelf toe met het doen van creatieve media opdrachten!

8. Muziekles en Koor
Misschien heb je het weleens gezien, de serie Glee, de film Pitch Rerfect of Boy Choir en 
dacht jij toen, ik wil ook zangles of zingen in een koor. Tijdens deze workshop krijg je zangles 
en ga je samen zingen in een koor. Schrijf je in als je van zingen blij wordt! 

9. Ondernemers Academy
Start je eigen bedrijf en verkoop je eigen product of dienst. Bij de Ondernemers 
Academy ga je een product of dienst bedenken die jij op de markt wilt brengen. Je zet 
je eigen bedrijf op en ontwerpt je eigen logo. Je gaat de markt onderzoeken en schrijft 
een ondernemersplan voor je eigen bedrijf. Is er vraag naar je product of dienst? 
Hoe zit de markt in elkaar? Wie zijn je doelgroepen en hoe ga je ze benaderen? Welke 
communicatiemiddelen ga je inzetten en ontwikkelen om je bedrijf, product of dienst 
te promoten? Hoeveel geld heb je? Hoe ga je je budget bepalen en hoe kom je aan 
geld? Hoe ga je netwerken en hoe houd jij een effectieve elevator pitch?                                                    

10. Open atelier                                                                                                    
Kunstenaars in de dop, enthousiaste creatievelingen en nieuwsgierige ontwerpers, jullie 
zijn welkom in het open atelier. Kom met een plan, een idee of de wil om iets te maken en 
ga lekker tekenen, schilderen, knippen, plakken, bouwen, ontwerpen, schetsen, illustreren, 
handletteren, dessin ontwerpen, textiel bedrukken, boekbinden, striptekenen enzovoort. 
Materiaal is aanwezig en het blok wordt afgesloten met een expositie van jullie werk.

11. Programmeren Academy
Programmeren is het geven van instructies aan een computer. 
Computerprogramma’s bestaan uit verschillende lagen instructies die er 
samen voor zorgen dat opdrachten worden uitgevoerd, zodat jij je filmpje kan 
kijken of een spelletje kan spelen. In zo’n filmpje of spel zitten ook weer allemaal 
instructies en jij gaat beginnen met het ontdekken van die instructies. Kun jij die 
gebruiken om je eigen spel of film te maken? Programmeren gebeurt meestal 
in een programmeertaal, veel talen lijken op elkaar, maar zijn net even anders. 
Jij gaat kennis maken met verschillende talen die gebruikt worden en komt er 
zo achter dat de talen best wel op elkaar lijken! 

12. Radio podcast 
Tijdens deze workshop maak je op een creatieve manier kennis met radio en 
wordt er gewerkt aan ‘LRC Radio’. Er wordt gebruik gemaakt van een professionele 
mobiele radiostudio, die in het lokaal wordt opgebouwd. De workshop wordt 
gegeven door een ervaren enthousiaste docent met landelijke radio-ervaring, 
die zelf ook al bij de lokale radio werkte toen hij in de brugklas zat.                     

13. Robotica Academy
Robotica is gericht op het bouwen van robots die zelf kunnen 
‘denken’. Zo zou het zomaar kunnen zijn dat we binnenkort allemaal 
een rondje kunnen rijden in een robotauto, die zelf bedenkt hoe hij 
moet rijden. Jij gaat ook een robot bouwen die zelf een rondje kan 
rijden en ervoor zorgt dat hij niet botst. 
Vaak doen robots mensen of dieren na, of lijkt het alsof robots 
mensen of dieren nadoen. Maar eigenlijk werken ze op een andere manier. Wij gaan bijvoorbeeld 
werken met een robot die ogen lijkt te hebben, terwijl dat eigenlijk zijn oren zijn. En dat trucje, je oren 
gebruiken om te zien, dat hebben we weer afgekeken van de vleermuis. Robotica bestaat dus uit 
een stuk bouwen en uit een stuk programmeren en in dit talentprogramma ga je dat allebei leren. 

14. Illustratie en striptekenen  
Er bestaan heel veel stripfiguren en stripboeken, allemaal met hun eigen vormen en 
kleuren. Tijdens deze workshop leer je de technieken van het striptekenen. Je kan deze 
workshop gaan volgen als je al goed kan tekenen, maar ook als je nog helemaal niks weet 
van het tekenen van stripfiguren. Voor iedereen die het leuk vindt om te tekenen is er plek!

15. Science Academy 
De Science Academy is gericht op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het idee is 
dat je de wereld gaat leren bekijken zoals wetenschappers dat doen. Dat wil zeggen: dat je 
kennismaakt met een bepaalde manier van denken en onderzoeken. Je gaat je verdiepen in 
de wetenschap door middel van biologie, natuurkunde en scheikunde.
Bijvoorbeeld: je ontwerpt een landbouwkas op Mars, een planeet waar minder zwaartekracht 

is dan op aarde. In een klein experiment 
maak je CO2-gas (koolstofdioxide, ook 
wel koolzuurgas) van zuiveringszout en 
azijn. Je onderzoekt dan hoe plantjes 
(tuinkerszaadjes) groeien in jouw eigen 
specifieke onderzoeksopzet.

16. Skaten
Altijd als eens willen leren skaten? Niet saai gewoon op straat, maar in een 
echte skatehal met echte ramps, halfpipes en nog veel meer?  
Dit is je kans. In zes weken leer jij je balans houden en de baas te worden over 
een skateboard!

17. Spaans
¡Hola! ¿Que tal? ¿Hablas Español tambien?

Spaans is een wereldtaal. Na Chinees is dit de meest gesproken taal in de wereld. Als je 
Spaans spreekt kun je wereldwijd met 500 miljoen mensen communiceren. Wil jij daar ook 
bij horen en lijkt het je leuk om kennis te maken met de Spaanse taal en de verschillende 
culturen van Spaans sprekenden? Dan is dit talentprogramma iets voor jou. 
Tijdens dit talentenprogramma plannen wij, volledig in het Spaans, een vakantie naar een 
Spaansprekend land. Aan het eind van de cursus kan je gesprekken voeren in het Spaans.
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18. Sport als middel – Be Happy
Het ontdekken van de kracht van sport. We gaan ervaren dat sport een mooi middel is. 
Sporten voor de gezelligheid, voor je gezondheid, voor je zelfvertrouwen, voor ontspanning, het 
kan allemaal. Waar worden jullie blij van en wat hebben jullie nodig om lekker in jullie vel te 
zitten en goed te presteren?

19. Vloggen
Tijdens deze workshop ga je creatief filmen met mobiele telefoons en 
deze films monteren. Met jezelf, medeklasgenoten en je omgeving als 
onderwerp. Je leert veel interessante en handige filmtechnieken die 
kunnen worden gebruikt tijdens filmen met je eigen mobiele telefoon. 
Het monteren kan op eigen laptops worden gedaan, met behulp van 
handige montage software, zoals OpenShot Video Editor.

20. Video workshop/ film maken
Tijdens deze workshop ga je werken aan een korte film. Alle stappen in het filmproces komen 
hierbij aan bod. Elke leerling krijgt een of meerdere taken, zoals filmen, monteren, licht/geluid, 
maar ook het schrijven van een script en dialogen, en de belangrijke taak van regisseur. 
Er wordt gewerkt met een ‘basisscript’, waarin jij je eigen fantasie en ideeën helemaal kunt 
vertalen naar beeld en geluid.

21. DJing beat and moving feet
Beweging en geluid vloeien samen tot één geheel! Het is als groep samen 
dj’en en muziek maken met instrumenten die virtueel in de lucht hangen. 
Techniek wordt gebruikt om creatief te zijn en jezelf muzikaal te uiten door 
middel van beweging. Het is de combinatie van de fysieke en digitale wereld.

22. TopsportPlus!
Ben jij een topsporter met een Topsport Talentstatus (NOC*NSF/KNVB/LRC-Talent)?
Wil je op het allerhoogste niveau je talent laten zien? Zit je nu op het voortgezet onderwijs en wil 
je nog meer uit jezelf halen dan je al doet? Wil je weten waar jij erg goed in bent én wat jij nog 
kan verbeteren in je schoolprestatie en sportontwikkeling, met behulp van je omgeving, voeding, 
mentale of sociale ondersteuning? Doe dan mee met het programma TopsportPlus! Je leert hoe 
je verschillende vaardigheden, die je gebruikt in je topsport, ook kunt inzetten binnen school of 
juist net andersom. Je werkt aan zowel je sterke als minder sterke skills. Je zit 
in een groepje met andere topsporters om zo met en van elkaar te leren. Het 
groepje wordt begeleid door een gespecialiseerde coach.

23. Capoeira
Carpoeira komt uit Brazilië en is een spectaculaire combinatie van gevecht, dans, 
acrobatiek. De workshop is een hele leuke workout, waarbij de jongeren hun gekke, 
avontuurlijke en sportieve kant ontdekken en grenzen verleggen.

24. Theater
Na het leren van de basistechnieken gaan de leerlingen een verhaal bedenken en repeteren. 
Iedereen krijgt in dit verhaal een rol, groot of klein.
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25. Mindfullness
Yoga is a stepping stone, waar de reis naar binnen begint. In deze reeks lessen 
worden de leerlingen meer bewust van hun eigen ademhaling, lichaam en 
reactie op invloeden van buitenaf. Hart en hoofd raken verbonden.

26. Je eigen song maken
Wat zijn de ingredienten voor een goeie song? Wat maakt een liedje een hit? Wat is een 
hook? Wat wil jij vertellen met een song? Hoe bouw je aan een goeie structuur in je lyrics?  
Ga zelf aan de slag met het schrijven van tekst en melodie en aan het eind van de reeks ga 
je naar huis met een korte opname van je eigen werk.

27. Futuristisch bouwen
Wonen we in Utrecht straks aan de zee? Door de klimaatopwarming loopt 
Nederland het risico overspoeld te worden. Met dit scenario ga je aan de slag 
als een architect om je klaar te maken voor de toekomst. In deze reeks lessen 
ga je een futuristisch huis ontwerpen, de woning van de toekomst. In de lessen 
leer je over werk van beroemde architecten, fantaseer je over de toekomst en 
maak je plannen voor je toekomstige (futuristische) huis. Je schetst je eigen 
idee, je geeft je ideeën vorm in een 3D model van hout en restmateriaal.

28. Geen zin hebben
In het moment dat je nergens zin in hebt vallen je details op die je normaal nooit opvallen. Zoals 
een gaatje in je sok, een blaadje die van een huiskamerplant valt of dat je de thee die je elke dag 
drinkt eigenlijk helemaal niet lekker vind. Dit zijn juist de momenten die interessant zijn voor een 
kunstwerk, theaterstuk of verhaal. Omdat het absurdistisch aanvoelt. Het is een beetje gek om 
daar op te letten. Toch is het heel herkenbaar voor iedereen. Jij geeft iets kleins en onbenulligs 
zoals een kapotte sok een podium. Je kunt je publiek hiermee verrassen en even anders naar de 
wereld laten kijken. 

29. Bandcoaching
Speel je een instrument, hou je van muziek maken en wil je graag samen met anderen spelen? 
Durf je iets van jezelf te laten en in een paar weken tijd je te ontwikkelen als muzikant? Geef 
je dan op voor Bandcoaching! Onder begeleiding van een professionele muzikant en 
coach kom je wekelijks samen om te werken aan samenspel en misschien een eigen 
nummer. Alle instrumenten zijn welkom. Geef bij het aanmelden aan wat je speelt en 
hoe lang je al speelt. Tot slot wat je graag zou willen leren.  

30. Rappen/ spoken word
Gary Gravenbeek is rapper, spoken word artiest, danser en acteur. Van hem leer je de fijne 
kneepjes van het rappen. Vind je het leuk om samen met anderen te werken aan toffe teksten 
en het creeren van een goeie flow? Meld je dan aan voor deze Raplessen. Geef bij je aanmelding 
aan waarom je mee wil doen en wat je graag zou willen leren.

31. Debatteren
Bij debatteren gaat het om het zo overtuigend mogelijk verdedigen 
of aanvallen van een stelling. Argumenteren en presenteren spelen 
hierbij een belangrijke rol. Lijkt jou dit leuk? Meld je dan aan!
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