
VVV-uren programma - KLAS 2 – kwintaal 1  

         Maandag Donderdag 

Robotica Spaans 

Chinees Grieks 

Engels Grieks 

Latijn Geschiedenis 

Frans Wiskunde 

Muziek Biologie 

LO Nederlands 

Japans Zelfstudie 

Zelfstudie X  

 

Vak: Franse taal en literatuur                                                                        V = Verbreden / Docent: BROS 

Alors on chante! 

Tijdens dit eerste blok gaan we kennis met een aantal Franstalige liedjes uit verschillende periodes en 

genres maken. De liedjes zullen ons het een en ander over de Franstalige cultuur leren en wij gaan 

natuurlijk ze vertalen en analyseren. Daardoor verwerft je extra woordenschat. Er wordt uiteraard 

schaamteloos in de les veel gezongen! 

Vak: Geschiedenis                              V = Verdieping / Docent: ZOMG  

Ontdekkingsreizen en vroege kolonisatie in de 15e en 16e eeuw. 

Vak: Wiskunde                                  V = Versterken / Docent: BLOL 

Vind je wiskunde nog lastig, en kan je wat extra oefening gebruiken? In het VVV-blok wiskunde wordt 

er wekelijks geoefend met de stof die in de wiskundelessen wordt behandeld.  

Vak: Nederlands                                   V = Versterken / Docent: JANJ 

Tijdens dit kwintaal gaan we aan de slag met allerlei vormen van fictie. Misschien zul je bij het woord 

‘fictie’ direct denken aan verschillende boeken als Harry Potter, Boy7 en Kruistocht in Spijkerbroek. 

We gaan echter niet alleen de boeken induiken: fictie wordt ook behandeld in series, films, poëzie en 

podcasts. Kom erachter wat goed bij jou past (en waarom)! 

Vak: Cambrige English                                    V = Verdiepen & Verbreden / Docent: BERK 

This term we will be revising the grammar we did last year which will help a lot to do well with this 

year’s tests. We will focus on the tenses ( I am writing, I write, and I have written) and the 

comparatives adjectives (more beautiful, simpler)  So join us, if you found it difficult last year or you 

have forgotten everything over the summer.  

Vak: Biologie                                 V = Versterken / Docent: KIEK 

Vind je Biologie een lastig vak? Heb je moeite met het leren van de vele moeilijke begrippen en lukt 

het je niet goed deze toe te passen tijdens de les of op een toets? Dan is de versterkingsles biologie 



in kwintaal 1 wat voor jou! Tijdens dit VVV-blok leer je hoe je effectief kunt leren bij biologie en we 

brengen dit gelijk in de praktijk. 

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

Het eerste blok wordt onderverdeeld in twee onderwerpen; softbal en frisbee. We gaan ons 

verdiepen in de tactiek bij het softbal en verbeteren onze vaardigheden. Kom jij ook een home-run 

lopen? Daarna gaan we twee lessen aan de slag met frisbee. Kun jij ook nog op andere manieren 

gooien met de frisbee? En natuurlijk ook veel partijtjes en spellen met frisbees. 

Vak: Latijn                                                V = Verdieping / Docent: CALJ 

In de tweede klas maak je kennis met de wereld van de Romeinen. De eerste Romeinen die je 

tegenkomt zijn Romulus en Remus. In dit VVV-blok kijken we naar het Forum Romanum, het hart van 

de oude stad Rome en gaan we sporen zoeken van de oudste Romeinse geschiedenis. Ook kijken we 

naar de resten die nu nog te zien zijn op het Forum om beter in de gaten te krijgen waar de verhalen 

rond Romulus en Remus zich afspelen. 

Vak: Japans                                                V = Verbreden / Docent: GUBJ 

In deze workshops gaan we op creatieve wijze aan de slag met verschillende onderdelen van de 

Japanse cultuur. Zo schrijven we gedichten gebaseerd op anime, ontwerpen we zelf een Japanse 

mascotte en maken we een Japanse waaier. Er zal veel geknutseld, getekend en gefantaseerd 

worden en we gaan dit samenbrengen in een manga verhaaltje met in de laatste les. 

Dus als het je leuk lijkt om te creëren en fantaseren rondom het thema Japan dan zie ik je graag in de 

les. 

Vak: Grieks                                             V = Versterken / Docent: KEUM 

Versterking Griekse woordenschat (alleen klas 2C, 2D, 2E, 2G)  

In dit blok versterken we je woordenschat Grieks, door op verschillende manieren te oefenen met 

het leren/herhalen van de woorden. We herhalen de oude woorden (les 2 t/m 11) en leren de 

nieuwe (les 12 en 13) met oefeningen, spelletjes en testjes. 

Vak: Grieks                                                V = Versterken / Docent: DICV 

Herhaling grammatica: alfabet, alle naamvallen (vorm en functie). Klas 2A, 2B, 2F.  

Vak: Nederlands                                  V = Versterken / Docent: MEEI 

De nieuwsclub  

Mis jij nooit een NOS-stories? Voer je regelmatig een pittige discussie over het nieuws? Van tot 

politiek tot genderkwesties tot klimaatverandering: alles kan tijdens deze lessen voorbij komen! We 

verdiepen ons steeds in de actualiteit; aan de hand van actuele teksten gaan we vervolgens in de klas 

in gesprek op allerlei verschillende manieren. Dat kan een debat zijn, maar ook aan de hand van een 

schrijfopdracht. 

Je werkt tijdens deze blokken aan je vaardigheden op het gebied 

van lezen, schrijven en argumenteren. Wil je deze vaardigheden verbeteren, of wil je juist wat meer 

worden uitgedaagd? Schrijf je dan in voor dit VVV-blok! 

 



Vak: Muziek                                                V = Verbreden / Docent: FABH 

Vond je muziek in klas 1 leuk? Lekker jammen op piano, gitaar, bas, drums, ukelele of zang? Of 

misschien zelfs met je viool…? Met je groepje een nummer helemaal uitpluizen en er júllie cover van 

maken? Shinen op het podium en na afloop een groot applaus ontvangen? Meld je dan aan voor VVV 

muziek in klas 2! Dit blok is geschikt voor iedereen, je kunt namelijk op je eigen niveau meedoen. De 

enige verplichting is dat je jezelf uitdaagt.  

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.  

 


