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Dinsdag Woensdag 

Global Studies Robotica 

U-Talent Spaans 

Chinees Duits 

Latijn Latijn 

Grieks Frans 

Nederlands Geschiedenis 

Aardrijkskunde LO 

Natuurkunde Zelfstudie 

Wiskunde X 

Kunst X 

Zelfstudie X 

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

Tijdens dit eerste blok gaan we kennis maken met een paar universele thema’s zoals bijvoorbeeld ‘le 

voyage’, ‘le suspense’ of ‘l’amour’ door middel van Franstalige liedjes/teksten uit verschillende 

periodes en genres. De thema’s zullen ons het een en ander over de Franstalige cultuur leren en wij 

gaan ze natuurlijk vertalen en analyseren. Daardoor verwerf je extra woordenschat. 

Vak: Geschiedenis                              V = Verdieping / Docent: RIGH  

Genocide door de eeuwen heen. Wat maakt dat groepen mensen andere groepen mensen uitsluiten 

en zelfs als ongedierte kunnen gaan beschouwen, dat uitgeroeid dient te worden? 

Vak: Nederlands                   V = Verbreden en 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: 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: Kunst                       V = Verdiepen en Verbreden / Docent: JANZ 

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: Natuurkunde                  V = Versterken / Docent: KLEM 

Liet je bij NASK vaak punten liggen met rekensommen, grafieken en het omrekenen van eenheden? 

In dit VVV blok gaan we daaraan werken. Als je dit VVV-blok hebt afgerond kan je: 

- Een grafiek maken met alles op de juiste plek 

- Meetgegevens met elkaar combineren 

- Uitleggen waarom 6 een ander getal is dan 6,0 

- Rekenen met significante cijfers 

- Eenheden omrekenen zonder problemen 

- Rekenen met machten en wetenschappelijke notatie 

- Formules omrekenen 

Vak LO                                                V = Verbreden en Verdiepen / Docent: ESSD 

Tijdens dit eerste blok willen we een nieuwe sport gaan ontdekken: Lacrosse. Dit gaan we 2 weken 

oefenen en spelen. De andere twee weken gaan we ons verdiepen in de sport softbal. Hoe kan je een 

loper insluiten? Hulp aanbieden bij een verre bal of meerdere lopers in één slagbeurt uitmaken? 

Vak: Latijn (dinsdag)                                    V = Verdiepen en Verbreden / Docent: GIEK 

Nieuwe plannen voor oude gebouwen 

Griekse en Romeinse gebouwen zijn nu meestal veranderd in musea. Er wordt weinig veranderd aan 

hoe ze eruit zien. Waarom is dat zo, en kan het ook anders? In deze lessen ga je nieuwe plannen 

bedenken voor een oud gebouw naar keuze. Misschien gaat het er volgens jou wél anders uitzien, of 

kan je er iets bijzonders beleven. Je laat in je plan zien hoe je het plan kan uitvoeren. Daarbij moet je 

natuurlijk met van alles rekening houden. Ook maak je een model van het gebouw in de nieuwe 

versie. Er zijn verschillende opties hoe je dat kan doen.  

Vak: Latijn (Woensdag)                V = Versterken / Docent: DROM 

Versterking Vertaalvaardigheid   

In dit blok versterken we je vertaalvaardigheid voor Latijn. We oefenen met de vertaalstrategie 

PSOLMO en je zult veel zelfstandig werken in de les: stukjes Latijn vertalen, inleveren en verbeteren. 

Aan de hand van de feedback die je op je eigen stukjes vertaling krijgt, ga je je eigen vertaling 

verbeteren en opnieuw inleveren. Op die manier krijg je inzicht in je verbeterpunten en oefen je je 

vertaalvaardigheid. 

Vak: Grieks                                V = Versterken / Docent:  SCAA 

Heb je het gevoel dat je die aoristus toch nog niet goed in de vingers hebt? In dit blok herhalen we 

de basisgrammatica (functie van de naamvallen, werkwoordsvormen). Het doel van het blok is dat je 

door op deze onderdelen te focussen je ze sneller in teksten zult herkennen én weet hoe je ze kunt 

vertalen. Je zult je écht moeten inzetten en veel oefenen om beter te worden. Weet dus ook dat dat 

van je verwacht wordt! 

 

 



Vak: Duits/Goethe                                 V = Verdiepen / Docent: KRAL 

Sprichst du Deutsch? Dit jaar gaan we voor het eerst in klas 3 van start met Goethe-lessen. De lessen 

zijn vooral bedoeld om beter Duits te leren spreken, zodat je niet met je mond vol tanden staat als je 

een keer iets in het Duits moet zeggen. Ook zullen we aandacht besteden aan het verbeteren van de 

andere vaardigheden (schrijven, luisteren, lezen). Je zult zien dat Duits leuker en makkelijker wordt 

met deze extra les! Het is wellicht mogelijk om dit jaar al een officieel A2-examen van het Goethe 

Institut te doen, maar we weten nog niet zeker of we dit voor komend schooljaar kunnen 

organiseren. In klas 4 en klas 6 bestaat die mogelijkheid er sowieso (B1/B2/C1). Mocht het examen 

doorgaan, weet dan dat er kosten aan verbonden zijn en het zeker niet verplicht is. Goed om te 

weten: dit schooljaar wordt Goethe in kw1, kw4 en kw5 aangeboden.  

Vak: Aardrijkskunde                                        V = Verdiepen / Docent: ONND

    

In dit blok werk je aan het extra oefenen met en nabespreken van gemaakte opdrachten. Ook leer je 

hoe je toets vragen kritisch leert lezen en beantwoorden. 

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.  

 

 


