
Verrijkingslessen– schooljaar 2017-2018 

Het programma van de verrijkingslessen (VL) ziet er voor dit schooljaar als volgt 

uit: 

Er zijn 5 blokken van 5 weken. 

De VL worden gevolgd met de hele klas, behalve één blok waarin de leerlingen 

kunnen kiezen uit drie vakken die alleen in een kleinere groep gegeven kunnen 
worden. De inhoud van de verschillende lessen wordt verderop toegelicht. 

1) Mondiale Bewustwording  : Dhr. Schoonderwoerd 

2) Robotica    : Door Robotwise 

3) Multimedia     : Dhr. Klik 

4) Kunst Kijken    : Mw. Bosch 

5) Keuzeblok (voor groepen van max.10):  

- Mindfullness    : Mw. Snijder 

- Theatersport    : Mw. Sampimon 

- 3-D printen    : Dhr. Visser 

De lessen zullen gegeven worden op dinsdag 6e en 7e uur (13u -14:30u) 

De data van de blokken zijn als volgt: 

blok 1  wk 44 t/m 48 (di 31/10 t/m di 28/11) 

blok 2  wk 2 t/m 6 (di 9/1 t/m di 6/2) 

blok 3  wk 8 t/m 13 (di 20/2 t/m di 27/3; excl. voorjaarsvakantie wk 9) 

blok 4  wk 15 t/m 21 (di 10/4 t/m di 22/5 ; excl. meivakantie wk 18, 19) 

blok 5  wk  22 t/m 26 (di 29/5 t/m di 26/6) 

 

  



Rooster schooljaar 2017 – 2018 

 

Blok Mondiale 

Bewustwording 

Robotica Multimedia 

 

Kunst Kijken Keuzeblok 

1 V1A V1B H1A V1C H1B 

2 

 

V1C 

 

H1B V1A V1B H1A 

3 

 

H1A 

 

V1C H1B V1A V1B 

4 

 

V1B 

 

H1A V1C H1B V1A 

 

5 

 

 

H1B 

 

V1A V1B H1A V1C 

LOKAALINDELING: 
 

Mondiale Bewustwording  0.26 
Robotica    3.10 
Multimedia    0.17 

Kunst kijken    2.23 
 

Keuzeblok: 
3D printen:    1.23 
Theatersport   0.15 

Mindfullness    2.24 

 

 



Wat doe je bij de Verrijkingslessen? 

 
Mondiale Bewustwording 

Docent: Dhr. Schoonderwoerd 

In dit blok gaan jullie je bezig houden met de wereld waarin jullie leven. Je kunt 

ook zeggen de aardbol (globe) waar jullie op rondlopen. Deze aardbol moeten wij 

op het moment met heel veel mensen delen en zij heeft het volgens veel mensen 
moeilijk met wat wij allemaal doen. 

De wereld, waarvan wij allemaal afhankelijk zijn, heeft heel wat 

problemen en daagt ons uit daar snel een oplossing voor te vinden. Die 
zijn niet zomaar meteen gevonden. We zullen afhankelijk zijn van jonge mensen 
zoals jullie die al hun creativiteit en intelligentie gebruiken om te zorgen voor een 

aarde waarop iedereen een goed leven heeft. Daarom is het heel belangrijk dat 
je je bewust wordt van wat er in de wereld aan de hand is.   

Robotica 

Door: Robotwise 

RobotWise is de 1e “Robot Playground” in Nederland waar iedereen op 

ontdekking uit kan gaan met het grootste assortiment aan robots & 

programmeeractiviteiten en met de modernste technologieën.   

In het blok robotica, wordt het lesprogramma ondersteund door robots 

(Edutools) en/of online programmeer platformen. Iedere les hebben we 

een andere activiteit waarbij je met interactieve werkvormen veel gaat 

samenwerken. De samenwerking tussen mens & technologie wordt 

immers steeds belangrijker. 

Multimedia 
Docent: Dhr. Klik 

Hoe bouw je spanning op in een film? Welke shots zorgen ervoor dat de 

kijkers emotioneel betrokken worden bij de acties in een scène? Hoe 
vertel je het verhaal in beelden zonder dat je te veel tekst nodig hebt? 

Wat is de rol van de montage, spannende muziek en geluidseffecten? 
Door het kijken naar de meesters en aan de hand van allerlei tips en trucs 

leer je in deze workshop hoe je een film spannend kunt maken. En dat is 
nu ook precies wat we gaan doen. Zelf een spannende One Minute Film 

bedenken en opnemen.  

 

 

 



Kunst Kijken 

Docent: Mevr. Bosch 
 

In een serie van 5 lessen ga je in kleine groepjes kijken naar kunstenaars en het 

werk dat ze maken. We presenteren aan elkaar wat we hieraan 

bijzonder vinden, en gaan zelf beelden maken en aan elkaar tonen op basis van 

voorbeelden van echte kunstenaars, ook buiten de school. 

 

Keuzeblok (keuzes worden in de les gemaakt. We proberen iedereen in 

te delen op zijn/haar 1e of 2e keuze) 

I - Mindfullness 

Docent: Mevr. Snijder 
 

 
 

Wist je dat je succes op school niet afhangt van je vele talenten, maar van je 

focus? Door meer rust in je hoofd krijg je meer concentratie. Daardoor gaat je 

werk voor school beter en krijg je meer plezier in school. 

Met Mindfullness (of aandachtstraining) leer doelgerichter te werken voor school 

 Je krijgt regie over je aandacht en concentratie 

 Je herkent stress op tijd en weet hoe je je moet ontspannen 

 Je leert omgaan met negatieve gedachten 

 Je krijgt meer motivatie en doorzettingsvermogen 

 Je bent je meer bewust van hoe je de dingen doet 

 

We gaan in de les oefeningen doen die je zullen gaan helpen om je meer te 

kunnen concentreren en om je aandacht te houden bij wat je op dat moment aan 

het doen bent.  

 

II - Theatersport 
Docent: Helgiene Sampimon (extern) 

 
In deze verrijkingsles gaan we leren improviseren. Theatersport is een vorm van 

improvisatietheater, theater waarbij je veel improviseert. En improviseren is de 

basis van acteren(!)  

Scènes spelen vanuit het niets, zonder tekst uit je hoofd te moeten leren. Maar 

gewoon zeggen en doen wat er bij je opkomt, waarbij we plezier zullen hebben in 

de fouten die er gemaakt worden.  

 

We zullen veel doen en daarom noemen we het theatersport. Met behulp van 

allerlei leuke en gekke toneelspelletjes leer je vooral twee dingen: accepteren 

zonder oordeel én samenwerken.  



Er mag zeker gelachen worden en ongemerkt pik je er ook nog iets van op dat 

ook buiten de theatervloer zeer bruikbaar is.  

 
 
III - 3-D printen 

Docent: Dhr. Visser 

 
Zelf je eigen boot, clubhuis of pennenhouder ontwerpen en printen (bouwen). 

Het klinkt ver weg, maar dat hoeft niet zo te zijn! Met behulp van een 3d-printer 

is dit mogelijk. 

Tijdens deze verrijkingsmodule leer je om jouw idee met behulp van een  

tekenprogramma en een 3D-printer om te zetten naar een tastbaar 

driedimensionaal product. 

 

   

 


