
VVV-uren programma - klas 5 & 6 – kwintaal 1  

Woensdag Vrijdag 

U-talent Aardrijkskunde 

Spaans LO 

Engels Grieks 

Wiskunde B Muziek 

Geschiedenis Nederlands klas 6 

Biologie Economie 

Natuurkunde klas 5 Kunst 

Nederlands klas 5 Scheikunde 

Duits klas 6 Natuurkunde klas 6 

MAW Wiskunde A 

Latijn Frans 

Zelfstudie Zelfstudie 

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

Chansons et engagement 

In de geschiedenis hebben dichters en chansonniers vaak een rol gespeeld. Hun liedjes gaven steun 

aan de mensen die in een moeilijke situatie zaten. Neem bijvoorbeeld het verzetsgedicht “Liberté” 

van Paul Éluard of het liedje “Le déserteur” van Boris Vian waarin Vian rechtstreeks een gezongen 

brief in 1954 aan de Président schrijft omdat hij weigert mee te doen aan de oorloog in Algerije. 

Neem ook de liedjes van Angèle die de positie van de vrouw verdedigt of van rapper Orelsan die 

racisme in de maatschappij aan de kaak stelt. 

In de les gaan wij natuurlijk de liedjes vertalen en analyseren. Daardoor verwerft je extra 

woordenschat. Er wordt uiteraard schaamteloos in de les veel gezongen! 

Vak: Economie en Bedrijfseconomie                                      V = Verdiepen en Verbreden / Docent: ESVI 

Bedrijfsethiek, Corporate Social Responsibility/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Ondernemen is niet alléén veel geld proberen te verdienen. Maatschappelijke druk via onder andere 

social media om verantwoord en duurzaam te ondernemen wordt steeds groter. Wat is dat eigenlijk, 

mvo? Wat vinden bedrijven hiervan? Wat vinden we hier van? We bekijken ethische vraagstukken 

vanuit het oogpunt van verschillende partijen.  

Vak: Wiskunde A                                            V = Versterken / Docent: BOSC 

In deze lessen wiskunde A voor klas 5 en 6 wordt aandacht besteed aan de theorie die dit kwintaal op 

het programma staat. 

Voor klas 5 is dat H8 Differentiaalrekening (hellingen van functies) en voor klas 6 is dat H12 

Exponenten en logaritmen. Daarnaast is er gelegenheid om zelf aan opgaven te werken. En natuurlijk 

is er veel ruimte voor vragen! 

 

 

 



Vak: Wiskunde B                 V = Versterken / Docent: WELG 

In dit blok wordt extra geoefend aan het eerste meetkundehoofdstuk H7 ( klas 5 ) en later H8. 

Leerlingen uit klas 6 krijgen extra oefening van H 9 ( herhaling) en H13 over limieten en asymptoten. 

Er is veel tijd om zelf te werken en vragen te stellen. 

Vak: Scheikunde                                  V = Versterken / Docent: ALIR 

Je volgt dit blok als je kennis van scheikunde uit klas 3 en 4 versterkt moet worden. In de eerste les 

bepalen we gezamenlijk welke onderwerpen aan bod komen. Er worden interactieve (college)lessen 

verzorgd met daarna oefeningen om het geleerde in de praktijk te brengen. Onderwerpen die zeker 

aan bod komen: Een spoedcursus koolstofchemie, naamgeving volgens IUPAC en 

reactievergelijkingen, wet van behoud van massa en molrekenen. 

Vak: Biologie                                                                           V = Verbreden / Docent: KOEG 

Tijdens dit eerste kwintaal gaan we aan de slag hoe je effectief kunt leren bij biologie én krijg je tips 

die je helpen bij het maken van examenopgaven. We gaan het hebben over: 

- onderscheiden van hoofd- en bijzaken 

- biologische plaatjes interpreteren en leren 

- (effectieve) samenvattingen maken 

- Hoe je binas gebruikt 

- Welke type vragen komen voor in examen en hoe pak je die aan? 

Ondertussen herhalen we oefenen we ook af en toe theorie uit klas 4 en de theorie over hormonen 

waar we in kwintaal 1 mee aan de slag gaan. We verwachten van jou dat je met de tips gaat oefenen 

gedurende het kwintaal. Eventuele huiswerkopdrachten zullen worden gekoppeld aan de weektaken 

van biologie. 

Vak: Nederlands – klas 5                           V = Verbreden / Docent: DRAF 

Max Havelaar en de actualiteit: leesclub Lale Gül 

In kwintaal 1 lezen we klassikaal de Max Havelaar van Multatuli. Dit is niet geheel onomstreden. In 

klas 4 lazen we al Christiaan Weijts’ reactie op de verplichte leeslijst. Hij schreef ‘fuck de canon!’ en 

stelde dat het kindermishandeling is om leerlingen lastig te vallen met dit soort canonieke teksten. 

In het VVV-blok lezen we daarom gelijktijdig een moderne Max Havelaar: Ik ga leven van Lale Gül. We 

onderzoeken de parallellen en verschillen tussen deze twee werken en focussen met name op de 

uitwerking van vrouwenrechten in beide romans. Deze VVV-module is een goede voorbereiding op 

kwintaal 2. In dit kwintaal zullen jullie allemaal een moderne roman lezen die aansluit op de 

thematiek van de Max Havelaar. 

Als je het lastig vindt om jezelf te motiveren om deze roman zelfstandig te lezen, dan mag je ervoor 

kiezen om Güls roman hiervoor te gebruiken. Je leeswerk heb je dan (grotendeels) gedaan tijdens het 

VVV-blok. Een extra roman lezen mag natuurlijk ook! 

NB: Ook voor wie Lale Güls roman al gelezen heeft, is dit VVV-blok interessant. We lezen niet 

uitsluitend literatuur, maar maken ook een koppeling met actuele artikelen uit de media. 

 

 



Vak: Kunst                                   V = verdiepen en verdiepen / Docent: MONK 

Game art 

Wellicht heb je weleens (of vaak) een videogame gespeeld. Denk aan spellen als Cyberpunk, The 

Witcher, Minecraft, Horizon: Zero Dawn en Super Mario. Deze spellen zijn allemaal begonnen met 

schetsen op papier. De karakters in deze spellen spelen een belangrijke rol en hebben allemaal een 

uniek uiterlijk. In dit VVV blok gaan we zelf een game karakter en hun omgeving ontwerpen. Dit 

begint op papier, maar mag ook digitaal worden uitgewerkt! 

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

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: MAW                                    V= Verbreden en Verdiepen / Docent: NIEG 

Politiek van de Verenigde Staten van Amerika. 

De politiek in de VS spreekt leerlingen tot de verbeelding, zowel in fictie als in non-fictie is er veel 

aandacht hiervoor. Door de presidentschappen van Obama en Trump is deze interesse voor veel 

leerlingen groter geworden. 

In dit blok komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod, politieke partijen, kiesstelsel, 

Federale staat, rol van de media, invloed van geld en lobbyisten en de trias politica in de VS. 

Vak: Natuurkunde – klas 5                   V = Versterken en Verdiepen / Docent: LAAB 

Dit schooljaar (en volgend schooljaar) ga je een paar practica doen die meetellen voor het PTA. In dit 

VVV-blok gaan we daarom aandacht besteden aan practicumvaardigheden: 

coördinatentransformatie (hoe maak je van een kromme lijn in een grafiek een rechte lijn en wat heb 

je eraan), significantie, een plan van aanpak maken en een goede discussie schrijven. 

Vak: Nederlands - Klas 6                   V = Versterken en Verbreden / Docent: POLB 

Onderwerp: spreekvaardigheid. Je leert met meer zelfvertrouwen presenteren en overtuigend 

debatteren. Dit blok is vooral een voorbereiding op het schoolexamen debat, dat in kwintaal 2 en 3 

wordt afgenomen, maar het helpt je ook om in het algemeen beter voor een groep te spreken. Het 

blok is vooral bedoeld voor leerlingen die debatteren en spreken voor een groep nog een uitdaging 

vinden, maar ook goede debaters kunnen in dit VVV-blok nóg betere sprekers worden. 

Vak: Latijn                   V = Versterken / Docent: VOOG 

G R A M M A T I C A en W O O R D E N B O E K: vriend of vijand? We gaan basisgrammatica herhalen 

(beginnend met het (zelfstandig, bijvoeglijk, persoonlijk, etc) naamwoord) en je wegwijs maken in 

het woordenboek met als doel dat je ze voor je kan laten werken (vriend) in plaats van tegen (vijand). 

Wellicht is er een klein beetje tijd om onder begeleiding aan je weektaak te werken, maar het is geen 

huiswerkuur: versterken staat centraal! 

Vak: Aardrijkskunde                               V = alle V’s / Docent: ONDD & KORM 

Versterken: in dit blok werk je aan het extra oefenen met en nabespreken van gemaakte opdrachten. 

Ook leer je hoe je examenopdrachten kritisch leert lezen en beantwoorden. 

 



Verbreden/verdiepen: 

In deze blokken ga je de stof toepassen op een bepaald gebied of een thema. Dit kan binnen de 

aardrijkskunde zijn (verdiepen) of in combinatie met een ander vak (verbreden). Voorbeelden van 

werkvormen: bronnenonderzoek, kaarten, werkstuk, voordracht of film. 

Vak: Duits – klas 6                           V = Verdiepen / Docent: HUMF 

Als je graag dit jaar een Goethe-certificaat (B2/C1) wil halen, is het slim om je voor deze VVV-module 

in te schrijven. We oefenen met name de onderdelen schrijven en spreken en we zullen aandacht 

besteden aan wat er bij de Goethe-Prüfung precies van je wordt verwacht. Mocht je nu extra willen 

oefenen met Duits, maar wil je geen certificaat halen, ben je ook welkom. Deze module gaat verder 

in blok 2. 

Vak: Engels                   V = Versterken  / Docent: CLAE 

CAMBRIDGE PREPARATION 

For anyone who wants extra practice for the upcoming Cambridge exams or who simply wants to 

improve their English, these lessons will focus on the various aspects of the exam: speaking, writing, 

listening, and reading. All welcome!!  

Vak: Grieks                                              V = Verbreden  / Docent: SCAA 

Dit kwintaal maken jullie in de reguliere lessen kennis met Herodotus. In dit blok leer je méér over 

deze schrijver, verdiepen we ons in een verhaal dat níet in de reguliere lesstof voorkomt én oefen je 

met het vertalen van Herodotus' teksten. Wil je dus graag een goede start maken aan dit jaar door je 

meteen in deze schrijver vast te bijten? Wil je feedback op je vertaalvaardigheid en de ruimte om 

onder begeleiding met die feedback aan de slag te gaan? Dan is dit het blok voor jou! 

Vak: Geschiedenis                    V = Verdiepen en Verbreden / Docent: DESD 

Afghanistan een jaar na het Amerikaanse vertrek en de machtsovername door de Taliban. 

Documentaire: The Wounded Land Gastles door Nederlandse Afghanistanveteranen. 

Vak: Natuurkunde klas 6                V = Versterken / Docent: GORA 

We gaan werken aan achterstanden van klas 5: we brengen kennis en vaardigheden van de 

belangrijkste onderwerpen op peil door te oefenen met examenopgaven aan de hand van jullie 

vragen over de opgaven en korte uitleg over de stof. De nadruk zal liggen op straling en materie (H9), 

dat onderdeel is van T621.  

Vak: Muziek                    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.  


