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Vak: Economie                                                     V = Verdiepen (Verbreden) / Docent: HEIM 

Economische Experimenten 

Tijdens dit blok maak je kennis met een veelvoud aan economische theorieën door jezelf te 

onderwerpen aan verschillende experimenten. Je leert hoe economie ook psychologie blijkt te zijn 

door de keuzes zelf te ervaren! Dit blok hebt je om alvast een bredere kijk op economie te krijgen, 

zonder ingewikkelde berekeningen te hoeven maken. Ook goed te kiezen voor mensen die géén 

economie hebben. Bovenbouwers herhalen en verbreden hun economische kennis door het 

uitvoeren van deze experimenten.  

Vak: Wiskunde B                                                                     V= Versterken / Docent: WELG 

Tijdens dit eerste blok werken we aan het versterken van de vaardigheden die je nodig hebt voor 

wiskunde B dit kwintaal. Er wordt extra geoefend met de opties van de Grafische Rekenmachine. 

Ook wordt er extra uitleg gegeven en extra oefeningen gemaakt. Er is veel tijd om zelf aan je 

wiskunde te werken en vragen te stellen. 

Vak: Scheikunde                    V = Versterken / Docent: DUKB 

Je volgt dit blok als je kennis van de derde klas versterkt moet worden. In de eerste les van 

scheikunde maak je een instaptoets waarmee je kunt bepalen of dit VVV-blok handig is om te doen. 

Baukje zal lessen verzorgen waarbij hij interactieve colleges geeft met daarna oefeningen om het 

geleerde in de praktijk te brengen. Onderwerpen die zeker aan bod komen: Reactievergelijkingen, 

wet van behoud van massa en molrekenen 

Vak: Natuurkunde                      V = Verdiepen en Verbreden / Docent: KLEM 

Deze reeks gaat over het veranderend wereldbeeld tijdens de Copernicaanse revolutie. Copernicus 

stelde vast dat de aarde om de zon draait. Dat was een grote schok na de middeleeuwen, waarin 

religie en wetenschap eendrachtig vasthielden aan een geocentrisch wereldbeeld. Galilei 

onderbouwde het beeld van Copernicus aan de hand van waarnemingen met zijn scherpe oog en zijn 

moderne kijkers. De resultaten van beide geleerden hebben Newton in de gelegenheid gesteld zijn 

wetten op te stellen. En ze hebben de mensen anders naar de wereld en het heelal leren kijken. We 

staan stil bij het  veranderende wereldbeeld. En leren waarom de leer van Aristoteles niet meer van 



toepassing is. We bespreken de moed die Copernicus en Galilei gehad hebben hun inzichten te delen 

en de ontberingen die ze hebben moeten doorstaan.  

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

Tijdens dit eerste blok willen we een nieuwe sport gaan ontdekken: Rugby. Dit gaan we 2 lessen 

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                     V = Versterken / Docent: NIJA 

Opfriscursus Latijnse basisgrammatica 

Hoe zat het ook weer met die conjunctivus? In dit blok frissen we je kennis van de Latijnse 

grammatica nog eens op. 

Vak: Grieks                    V = Versterken / Docent: HEET 

Dit kwintaal herhalen we de belangrijkste nieuwe grammatica van leerjaar 3. Het gaat dan om de 

onderwerpen medium/passief, participium en coniunctivus. 

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

Sprichst du Deutsch? Dit jaar bieden we in klas 4 in kw1, kw4 en kw5 Goethe-lessen aan. Eventueel 

bestaat in kw3 de mogelijkheid om op school het officiële B1-examen van het Goethe Institut af te 

leggen. Hier zijn kosten aan verbonden en het is zeker niet verplicht. Als je ook in kw4 en kw5 

verdergaat met Goethe is dit een hele goede voorbereiding op Duits in de bovenbouw en een 

eventueel Goethe-examen (B2 of zelfs C1) in klas 6. 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. We zullen veel aandacht besteden aan uitspraak, woordenschat en “Redemittel”. Ook 

schrijfvaardigheid komt aan bod. Je zult zien dat Duits leuker en makkelijker wordt met deze extra 

les!  

Vak: Nederlands                   V: Verbreden en Versterken / Docent: BORM 

Ben jij een echte nieuwsjunk en ben je wel te porren voor pittige discussies over actuele 

onderwerpen? Klimaatverandering, stikstofproblematiek en genderkwesties: in deze lessen kan alles 

voorbijkomen! Aan de hand van actuele teksten gaan we met elkaar in gesprek. Dit doen we op 

verschillende manieren, zoals een debat of een (creatieve)schrijfopdracht. Op deze manier werk je 

aan verschillende vaardigheden die bij het vak Nederlands van belang zijn. Heb jij wat extra oefening 

nodig bij lezen, schrijven en argumenteren of wil je jezelf juist uitdagen op deze gebieden? Schrijf je 

dan in voor dit VVV-blok! 

Vak: Engels                                             V = Versterken / Docent: COEA 

If you have always struggled with English grammar, are not entirely confident about your grammar, 

have a limited range of vocab or simply feel you’ve missed out on essential work in the previous 

years, please join me for the English VVV hours. 

We will revise all grammar, work on speaking confidently, work on expanding your range of vocab 

and there is plenty room for questions and help with your regular English work. 

 

 



Vak: Biologie                          V = Verdiepen / Docent: HEIW 

Leren over vaccineren!  

In deze lessenserie kom je er achter wat een virus is, waarom virussen ons infecteren en waarom 

vaccinaties geholpen hebben bij bijvoorbeeld het uitroeien van polio. Wat het verschil is tussen een 

“gewoon” vaccin (die je heel waarschijnlijk gekregen hebt toen je een baby was) en het nieuwe RNA-

vaccin tegen corona en kan dat vaccin je DNA veranderen? Wat zijn bijwerkingen van vaccins en hoe 

erg is dat? 

Duik in de wereld van vaccineren en kruip in de huid van een viroloog, IC-arts of long-covid patiënt! 

Vak: Muziek (LET OP: MAANDAG 10e en 11e lesuur)                     V = Verbreden / Docent: FABH 

Bij muziek het lokaal je speeltuin. Maak samen (of alleen) muziek, doe wat je wilt en leer wat je kunt. 

Je wordt op je eigen niveau en op basis van je eigen leervraag gecoacht door de docent, of misschien 

wel door je medeleerlingen. Ervaring met een instrument is niet nodig, ook daarmee kun je in dit 

blok beginnen! Maar ook voor gevorderde spelers is er uitdaging te vinden.  

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.  

 

 

 


