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Maandag Donderdag 

Robotica Robotica 
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Nederlands Grieks 

Aardrijkskunde Engels 

Kunst Wiskunde 

LO Geschiedenis 

Breinbrekers Biologie 

Zelfstudie Zelfstudie 
 

Vak: Engels                                    V = Versterken / Docent: TIEL 

Speaking English might seem difficult or scary. It can feel as if everyone in class just does it, but you 

can't do it as easily as them. Or know you don't know enough words yet to say what you want to say. 

Or you simply want to practise speaking in English more fluently.  

Whether you need help, don't have a clue what your English teacher says - let alone how to answer, 

or you think your English pronunciation or fluency could use some help, this VVV-block is for you.  

In class, we will work on becoming more confident, so that you will be able to keep up with  your 

class.  

(En zeker als alles hierboven evengoed Chinees had kunnen zijn voor jou: dit VVV-uur is voor jou om 

je te helpen de Engels lessen te begrijpen én in het Engels te durven praten!) 

Vak: Geschiedenis                   V = Verdieping  / Docent: VEGI 

Wie zou je graag willen ontmoeten of bij welke gebeurtenis zou je graag geweest willen zijn? 

Tijdens dit kwintaal ga je onderzoek doen naar jouw persoon of gebeurtenis. Aan het eind van het 

kwintaal vertel je aan de andere VVV-leerlingen wat je onderzoeksresultaten zijn en verplaats je 

tijdens jouw presentatie in de tijd die daarbij hoort. 

Vak: Wiskunde                                                                                     V = Verbreden / Docent: BERW 

We gaan tijdens deze lessen aan de slag met cryptografie, oftewel berichten versleutelen. Welke 

verschillende methodes zijn er allemaal? We gaan aan de slag met een aantal verschillende 

methodes en gaan zelf berichten versleutelen en die van anderen proberen te kraken. 

Vak: Biologie                                       V = alle V’s / Docent: MASM 

Wad vind je op Terschelling? 

In dit blok gaan we een informatiefolder maken over Terschelling waarbij we het eiland bekijken op 

drie biologische niveaus: (1) op microscopisch niveau, (2) we bekijken welke soorten er op 

Terschelling voorkomen en hoe die samenleven en (3) we bekijken het ecosysteem De Wadden. 

De eerste drie weken gaan we aan de slag met steeds één niveau, de laatste week maak je een 

informatiefolder voor bezoekers van Terschelling die wat meer willen weten over het eiland. 



Het blok is versterkend omdat we vaardigheden die we tijdens biologie leren opnieuw oefenen 

(microscopie), het is verdiepend omdat we de onderwerpen die we bij biologie doen wat verder 

bekijken en het is verbredend omdat er ook nieuwe biologische kennis aan bod komt. 

Vak: kunst                 V = Versterken en Verdiepen / Docent: MONK & VOOH 

Open atelier 

Bij kunst kies je voor een open atelier. Je bedenkt zelf waarmee je aan de slag gaat en wij bieden je 

de materialen en de hulp die je daarbij nodig hebt. Wil je met speksteen werken, een linnen tasje 

bedrukken met behulp van sjablonen of ook eindelijk een kleiwerk maken zoals je dat op Tiktok hebt 

gezien? Natuurlijk kan je dit blok ook gebruiken om extra tijd te besteden aan de opdracht die je 

tijdens de les hebt gekregen. Je begint immers met je kunstjournaal en je kunt ook rustig de tijd 

nemen om daar een mooie opzet voor te maken 

Vak: Nederlands                   V = Verbredend / Docent: JANJ 

Met Nederlands gaan we aan de slag met jeugdliteratuur (boeken lezen). Veel boeken beschrijven 

gebeurtenissen uit de realiteit, andere boeken lijken juist helemaal niet realistisch. Tijdens de VVV-

lessen Nederlands lezen we het boek ‘de Koning van Katoren’ van Jan Terlouw en we bekijken hoe dit 

niet-realistische boek tóch op heel veel manieren aan het echte leven gekoppeld kan worden. Lees je 

mee? 

Vak: LO                         V = Verbreden en Verdiepen / Docent: RIJE 

Tijdens dit eerste blok gaan we de eerste twee weken aan de slag met atletiek. De onderdelen die je 

al kent van de reguliere lessen gaan we nog wat beter bekijken maar er zullen ook nieuwe 

atletiekonderdelen gedaan worden. De twee overige lessen besteden we aan voetbal in allerlei 

vormen, partijen en spellen! 

Vak: Grieks                                      V = Verdiepen / Docent: CALJ 

In dit blok leer je meer over de Griekse mythologie. We lezen en bespreken mythes die in de 

reguliere les niet aan bod komen. 

Vak: Aardrijkskunde                                   V = Verdiepen / Docent: INGM 

Versterken: 

H1 Steden  

Bij deze VVV leer je hoe je het beste kan leren voor AK, je gaat veel oefenen met leren, leren; en 

maakt huiswerk en opdrachten onder begeleiding.  

Verbreden: 

Bij deze VVV ga jij je eigen stad ontwikkelen. Je gaat nadenken over uit welke onderdelen is een stad 

bestaat, wat is een logische indeling, waar moet je allemaal rekening mee houden en nog veel meer. 

Met deze VVV  ben je net een echte planoloog! 

Vak: Breinbrekers                                  V = Versterken / Docent: VOSA 

Je komt van de basisschool en veel dingen zullen nu nieuw zijn voor je op deze school. Op de 

basisschool ging alles je misschien wel heel makkelijk af, maar je zult merken dat je toch nog veel 

dingen te leren hebt. Vooral als het gaat om executieve functies. Maar wat is dat eigenlijk?? 

Executieve functies zijn taken die je hersenen uitvoeren, bijvoorbeeld plannen, organiseren, 



werkgeheugen, timemanagement en samenwerken etc. Door deze functies te oefenen zal het ook 

steeds makkelijker zijn om toe te passen bij toetsen en opdrachten. Dit blok zullen we in een actieve 

manier aan de slag gaan en zullen we op een spelende wijze elke week focussen op een andere 

functie. We zullen spellen zoals memory doen, halli Galli, de appeltjestest en nog veel meer. Dan kan 

je daarna hopelijk de kennis gebruiken tijdens al je vakken! 

Zelfstudie                            V = Versterken en Verbreden / Docent: STUDOC 

In het stiltelokaal ga je een blokuur voor jezelf aan het werk. Zo kan je huiswerk maken, een boek 

lezen, samenvatten of planningen maken. Samenwerken is helaas niet mogelijk. Je werkt individueel 

en in stilte. Met oortjes op of in mag je wel werken.  

 

 

 

 

 


