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Hoe dit boekje te gebruiken 

 
1) In dit boekje vind je bij elke datum, van maandag 15 april t/m 

donderdag 18 april steeds achter elkaar elke activiteit die er op die 
dag is. 

 Op dinsdag 16 april zijn er bijvoorbeeld drie activiteiten. 

 
2) Boven die activiteit staat welke klassen op die dag aan die 
 activiteit meedoen.  
 V2A, V2B, V2C, H2A en H2B gaan dus op dinsdag naar Artis. 

 
3) Onder het plaatje van de activiteit staat steeds hoe laat en waar 
 jouw klas moet verzamelen, en hoe lang de activiteit duurt. 
 V2A moet dus om 08:45 uur verzamelen. 

 
5) Als er over een activiteit meer informatie is, bijvoorbeeld een 
 toelichting op de opdracht, of een uitgebreide toelichting waar je 
 naar toe moet, dan staat dat achterin het boekje. 
 Op blz. 13 staat dus de extra informatie over de Artis activiteit. 

 
Je moet dus per dag even bekijken aan welke activiteiten jouw klas 
allemaal meedoet, en de bijbehorende informatie lezen. 
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Een paar opmerkingen en regels vooraf: 
 

Op tijd komen 
Bij elk onderdeel staat vermeld hoe laat de klas moet verzamelen. Zorg dat je op 
tijd komt. Het is vervelend als anderen op je moeten wachten, en nog vervelender 
als je gewoon niet meer mee kunt doen. 
 

Uitwerken 
Voor veel onderdelen moet je iets maken. Het kan zijn dat je werk ook beoordeeld 
wordt. In dit boekje staat vermeld voor welk vak een opdracht meetelt. Ook staat 
er vermeld als je iets moet meenemen. Als je op school al materiaal hebt 
ontvangen voor een onderdeel, vergeet dat dan niet mee te nemen! 
 

Verzamelen voor activiteiten buiten school 
Wanneer je zelfstandig ergens heen moet, dan staat er in dit boekje waar je moet 
zijn en hoe laat. Als je met het openbaar vervoer gaat moet je er dus voor zorgen 
dat je een Ov-kaart meeneemt. 
 

Geld 
Het is handig een beetje zakgeld mee te nemen voor als je onderweg wat te eten 
of te drinken wilt kopen. Net als op school zorg je zelf voor je lunch. 
 

Gedrag 
Tijdens schooltijd gedraag je je behoorlijk, ook in de activiteitenweek. Als je door 
docenten of anderen aangesproken moet worden op slecht gedrag, zorg dat het 
dan bij een waarschuwing blijft. Je begrijpt dat echt geklier verkeerd afloopt. 
 

Ziekmelding 
Bij elk onderdeel meld je je aan als je aankomt, en je meld je weer af als je 
weggaat. Wanneer je door bijvoorbeeld ziekte niet kan komen dan moet dat 
VOOR 08:30 op school bekend zijn, zodat de conciërge dit door kan geven aan 
begeleidende docenten. 

 
WIJ WENSEN JE EEN MOOIE, LEUKE EN NUTTIGE WEEK 
TOE ! 
 
Je docenten van 't HLZ 
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maandag 15 april 
 
klassen V2A, V2B, V2C: 

W O R K S H O P  M E D I A W I J S H E I D 
 

 
 
locatie: HLZ 
 
tijd: V2A 09:00 uur melden bij: VOGM aula 

 V2B 11:00 uur  VOGM aula 
 V2C 13:00 uur  KLF aula 

 
 
duur: 90 minuten 
 

overige begeleiders: externen                                                            (coördinator: KLK) 

 
 
klassen V2A, V2B, V2C: 

S I G N A L E R I N G S T O E T S E N ❶ 
 
 

locatie: HLZ 
 

tijd: V2A 11:00 uur melden bij: FRS lokaal 3.10 
 V2B 08:30 uur  GOUM mediatheek 

 V2C 10:30 uur  KAN mediatheek 
 
duur: een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten  
 

coördinator signaleringstoetsen: DKR 

  

meer informatie 
op bladzijde 16 
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klassen H2A, H2B: 

P A M F L E T T E N   D A N S 
 
 

locatie: HLZ 
 
tijd: H2A 08:30 uur melden bij: MEL lokaal 0.28 

 H2B 10:30 uur  JNG lokaal 0.28 
 
duur: het maken van de pamfletten duurt ongeveer 90 minuten  
 

overige begeleiders: ROS       coördinator: MEL 

 
 
 
klassen H2A, H2B: 

I N S T A N T     V I D E O 
 

 
 
 
 
locatie: HLZ 
 
tijd: H2A 10:00 uur melden bij: VEE lokaal 0.15 

 H2B 12:30 uur  VEE lokaal 0.15 
 
duur: Instant Video duurt ongeveer 120 minuten (2 uur) 
 
LET OP!  

1) Geef door (via de mail of in de les) wie er in jouw groepje zit, dit groepje 
mag bestaan uit 3 of 4 personen. 

2) Geef ook door op welk liedje jullie de instant video clip willen maken. 
 

                                                                                                      (coördinator: VEE) 

meer informatie 
op bladzijde 19 

meer informatie 
op bladzijde 16 
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klassen H2A, H2B: 

U R B A N     C L I P     D A N S 
 
 
 
 
locatie: Apollohal 
 
tijd: H2A: 13:00 uur melden bij: SITJ Apollohal 

 H2B: 15:00 uur  SITJ Apollohal 
 
duur: de dansworkshop duurt 90 minuten  
 

Overige begeleiders: SITJ                                                             (coördinator: MEL)                                                                                    
 
 
 
 
klas U2A: 

I N   T H E    P I C T U R E    F I L M F E S T I V A L 
 
 
 
 
locatie: HLZ 
 

tijd: U2A: 08:30 uur melden bij: KLK lokaal 0.17 
 
duur: de hele dag 
 

                                                                                                            (coördinator: KLK)                                                                                    
  

meer informatie 
op bladzijde 17 

Van meneer Klik 
krijgen jullie 

meer informatie. 
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dinsdag 16 april 
 
klassen U2A, V2A, V2B, V2C, H2A, H2B: 

 E D U G Y M :  M A L A W I 

 
 
 
 
 

tijd: U2A: 13.00-13.15 uur melden bij: WIJR gymzaal 1/2 

 V2A: 12:30 uur  NTR gymzaal 1/2 
 V2B: 12.30 uur  BSD gymzaal 1/2 

 V2C: 09:00 uur  GOUM gymzaal 1/2 

 H2A: 09:00 uur  BSD gymzaal 1/2 
 H2B: 09:00 uur  NTR gymzaal 1/2 

 
duur: De activiteit duurt 135 minuten, iets meer dan 2 uur 
 
overige begeleiders: ouderejaarsleerlingen                             (coördinator: GOUM) 

 
 
klas U2A: 

I N   T H E    P I C T U R E    F I L M F E S T I V A L 
 
 
 
locatie: HLZ 
tijd: U2A: 08:30 uur melden bij: KLK lokaal 0.17 

 U2A: 14:00 uur melden bij: KLK lokaal 0.17 

 
duur: de hele dag 
 

Overige begeleiders: VEE ORS                                                         (coördinator: KLK)                                                                                    

meer informatie 
op bladzijde 15 

Van meneer Klik 
krijgen jullie 

meer informatie. 
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klassen V2A, V2B, V2C, H2A, H2B: 

T  E  K  E  N - O P D R A C H T   A R T I S 
 

 
 
 
locatie: ARTIS 
 

tijd: V2A 08:45 uur melden bij: JKM ingang ARTIS* 

 V2B 08:45 uur  JNG ingang ARTIS* 
 V2C 12:00 uur  SNY ingang ARTIS* 

 H2A 12:00 uur  JKM ingang ARTIS* 
 H2B 12:00 uur  JNG ingang ARTIS* 

 
*: Verzamelen rechts op het pleintje voor het toegangshek van ARTIS. 
 
duur: deze opdracht kost ongeveer drie uur 
 

 Denk erom dat je je afmeldt wanneer je weg gaat ! 

 Je levert dan meteen je opdracht bij je tekendocent in. 

 V2A/V2B: zorg dat je op tijd op school terug bent! 
 

Overige begeleiders: ROS KLF GLS Jacky de Hoop                    (coördinator: JKM)                                                           

 

  

meer informatie 
op bladzijde 13 



 
 

9 
 

woensdag 17 april 
 
klassen U2A, V2A, V2B: 

A M S T E R D A M  &  D E  V . O . C . 
 

 
 
 
locatie: Amsterdam Museum 
 

tijd: U2A 10:00 uur melden bij: BRU ingang Amsterdam M 
 V2A 12:00 uur  FRS ingang Amsterdam M. 

 V2B 11:00 uur  FAB ingang Amsterdam M. 
 
duur: Amsterdam Museum + VOC-wandeling:  ongeveer 240 minuten (4 uur) 
 

overige begeleiders: KESS RUIH Martijn Haesen                           (coördinator: FRS) 

 
 
klassen U2A, H2A, H2B: 

S I G N A L E R I N G S T O E T S E N ❶ en ❷ 
 
 

locatie: HLZ 
 

tijd: H2A: 08:30 uur melden bij: SWAE lokaal 3.10 
 H2B: 10:30 uur  SWAE mediatheek 

 U2A: 14:50 uur  Martijn Haesen lokaal 0.03 
 H2A: 14:30 uur  KRL lokaal 3.10 

 H2B: 14:30 uur  FRS mediatheek 
 
duur: een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten  
 

coördinator signaleringstoetsen: DKR 

meer informatie 
op bladzijde 14 
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klas V2C: 

T H E M A    D E    S T A D  
 

 
 
 
 
locatie: HLZ en AMSTERDAM 
 
 
tijd: V2C 09:30 uur melden bij: LIV lokaal 0.10 

 
duur: je bent tot ongeveer 15:30 bezig 
 

overige begeleiders: CLA Zainab Idaaci                                           (coördinator: BMA) 
 

 

klassen H2A, H2B: 

U R B A N     C L I P     D A N S 
 
 
 
 
locatie: HLZ 
 
tijd: H2A: 11:00 uur melden bij: GER gymzaal 1/2 

 H2B: 08:30 uur  GER gymzaal 1/2 
 H2A: 13:15 uur  GER gymzaal 1/2 

 H2B: 13:15 uur  GER gymzaal 1/2 
 
duur: de dansworkshop duurt 90 minuten en de uitvoering maximaal een half uur  
 

Overige begeleiders: Jacky de Hoop                                            (coördinator: MEL)                                                                                    

meer informatie 
op bladzijde 18 

meer informatie 
op bladzijde 17 
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donderdag 18 april 
 
klas U2A: 
 

I N   T H E    P I C T U R E    F I L M F E S T I V A L 
 
 
 
 
locatie: Filmhuis 
tijd: U2A: 10:30 uur melden bij: KLK info volgt later 

 
duur: anderhalf uur 
 

Overige begeleiders: VOGM                                                           (coördinator: KLK)                                                                                    

 
 
klas V2A, V2B: 

T H E M A    D E    S T A D  
 

 
 
 
 
locatie: HLZ en AMSTERDAM 
 
 

tijd: V2A 08:30 uur melden bij: NTR lokaal 0.10 
 V2B 09:30 uur  LIV lokaal 0.10 

 
duur: V2A is tot ongeveer 15:30 bezig, V2B is tot ongeveer 16:30 bezig. 
 

overige begeleiders: NTR ORS KNO BSD                                           (coördinator: BMA) 

Van meneer Klik 
krijgen jullie 

meer informatie. 

meer informatie 
op bladzijde 18 
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klassen V2C, H2A, H2B: 
 

A M S T E R D A M  &  D E  V . O . C . 
 

 
 
 
locatie: Amsterdam Museum 
 
tijd: V2C 12:00 uur melden bij: GLS ingang Amsterdam M. 

 H2A 11:00 uur  VEE ingang Amsterdam M. 

 H2B 10:00 uur  BRU ingang Amsterdam M. 
 
duur: Amsterdam Museum + VOC-wandeling:  ongeveer 240 minuten (4 uur) 
 

overige begeleiders: Martijn Haesen, DAMT, JKM                       (coördinator: FRS) 
 

 

  

meer informatie 
op bladzijde 14 
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A  R  T  I  S 
VAK: TEKENEN 
 

In ARTIS ga je dieren natekenen: levende dieren. Bij de ingang krijg je instructie 
over de precieze inhoud van de opdracht. 
 
De tekendocenten lopen rond. Je kunt aan hen advies vragen, of extra 
tekenpapier. 
 
Op het tijdstip dat je ARTIS weer moet verlaten staan de tekendocenten klaar om 
je opdracht in ontvangst te nemen. 
 
 

 potlood 2B (of HB) 

 gum 

 puntenslijper met bakje 

 eventueel ander tekenmateriaal 

 eventueel: je eigen Artiskaart 
 
 
 
 
 
Verzamelen: rechts op het pleintje voor de ingang van Artis, 
   Plantage Kerklaan 38-40 
Bereikbaar met: tramlijn 14, halte Artis 
   (vanuit school kun je met lijn 24 naar het Rokin, en daar  
   overstappen op de 14 naar Artis) 
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V O C  &  G O U D E N   E E U W 
VAK: GESCHIEDENIS 
 

Dat Amsterdam in de Gouden Eeuw het middelpunt van de wereld geweest is 
weet je al. En ook dat de VOC een bijdrage geleverd heeft aan de rijkdom van 
toen. Amsterdam trekt zeer veel bezoekers die iets van onze Gouden Eeuw willen 
zien. De grachtengordel is officieel werelderfgoed geworden en daarnaast telt 
Amsterdam nóg duizenden monumenten. 
 
Vandaag ga je niet ál die duizenden monumenten af. We beginnen met een 
rondleiding door het Amsterdam Museum (vroeger: 'Amsterdams Historisch 
Museum'). Na het museum krijg je van je begeleider een routebeschrijving, en ga 
je per groepje van twee of drie leerlingen door de stad wandelen om deze 
opdracht uit te voeren. De groepjes zijn door je docent geschiedenis ingedeeld. 
 
Voor de opdracht moet je vragen beantwoorden en informatie en 
beeldmateriaal verzamelen. Per groepje moet dus minstens 
één leerling foto's kunnen maken. Denk erom dat er ook 
steeds iemand van jullie groepje op de foto stáát! 
 
Na de activiteitenweek levert elk groepje een eigen 
uitgewerkte opdracht in tijdens de les geschiedenis. 
 
Meenemen: 

 pen 

 papier 

 fototoestel of mobiel met camera 
 
Verzamelen: Amsterdam Museum 
   Ingang Kalverstraat 92 
        
Bereikbaar met: Tramlijn 24 en metrolijn 52  

(noord/zuid-lijn)   
   Beide uitstappen bij halte Rokin 
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 G Y M: E D U K A N S 

Goede doel 
VAK: LO 

 
 
 
De opdracht: 
 
Zoals afgesproken heb je zoveel mogelijk sponsors gezocht, die jou willen 
sponsoren tijdens de activiteitenweek. Tijdens deze activiteitenweek ga je zoveel 
mogelijk geld ophalen met het onderdeel dat jij gekozen hebt; je kiest dus een 
onderdeel waar je goed in bent en waarmee jij denkt dat je zoveel mogelijk geld 
kan ophalen. Je kon kiezen tussen de volgende onderdelen: spijkerbroekhangen, 
touwtje springen, sit-ups of set-shot basketbal.  
 
Tijdens dit onderdeel ga jij proberen zoveel mogelijk sit-ups te doen, zo vaak 
mogelijk touwtje te springen of zo vaak mogelijk te scoren met basketbal. En dit 
alles steeds binnen een minuut. Als jij gaat spijkerbroekhangen, dan probeer je 
natuurlijk zo lang mogelijk te blijven hangen! 
 
Het geld dat je uiteindelijk bij elkaar hebt gehaald, gaat naar het goede doel in 
MALAWI!! 
 
ZET ‘M OP, TOPPERS!! 
 
Meenemen:  
 
Gymkleding + Zaalschoenen 
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TALKSHOW OVER SCHERMPJES EN APPS 
 
In deze workshop over mediawijsheid gaan 
de leerlingen ‘live’ talkshows over apps en 
games voor de generatie van hun ouders 
maken. Hierin lichten ze het gebruik van 
specifieke apps toe in Jip-en-Janneke-taal en 
gaan ze in op de mogelijke bezwaren van oudere generaties op 

hun gebruik van schermpjes.  Ze worden hierin bijgestaan door 
Spin Doctors en redactieleden. 
 
Een workshop  in presenteren, media en een manier om het 
gebruik van nieuwe media op een speelse wijze in een nieuw 
perspectief te bekijken en te bespreken… De leerlingen nemen 
zelf alle productionele taken van de talkshow op zich. Het 
camerawerk, de beeldregie, het geluid en de voice-overs worden 
door de leerlingen zelf uitgevoerd. 

 

 
P A M F L E T   D A N S  
VAK: TEKENEN 
 
Je gaat een pamflet maken voor 
jullie uitvoering van woensdag. Op je 
pamflet moeten dansers te zien zijn. 

Laat je inspireren door ‘Art Nouveau’ 
en ‘Jugendstill’ en werk met krullen 
en sierlijke letters om beweging in 
de dansers te krijgen. Gebruik om te 
kleuren slechts bruin, oranje, geel en 
groentinten. Neem je mobieltje mee 
om te spieken op het internet. 
Noteer op jouw pamflet de datum, 

locatie en tijd van de uitvoering.   
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Deze week krijgen jullie twee dansworkshops Urban Clip Dance/ 
Streetdance. In deze workshops maken jullie kennis met de 
Urban dansstijl. Voor wie de term Urban niet kent; dit is een 
verzamelnaam van verschillende Afro-Amerikaanse dansstijlen 
waarin bewegingen elkaar ontmoeten. Deze stijl is ontstaan in 

clubs waar mensen door middel van dans een connectie zochten 
met elkaar. 
 
Jullie krijgen 2 x 1,5 uur les van de ervaren dansdocente Debbie 
Huisman. De eerste les leren jullie een groepsdans, en de tweede 
les gaan jullie bezig met het perfectioneren van deze groepsdans. 
Debbie weet altijd het instapniveau laag te houden, zodat elke 
leerling kan aanhaken, maar ze zorgt er ook voor dat ervaren 

dansers een uitdaging hebben! 
  
In de Urban dans is een leuke manier om samen met de hele klas 
–actief– plezier te maken! 
 
Meenemen: flesje water, sportschoenen en makkelijk zittende 
kleding (geen spijkerbroek!) 
 
Zorg dat je omgekleed bent op het tijdstip dat in het schema 

staat! 
 
Maandag: in de Apollohal 
Woensdag: in de HLZ-gymzaal 
 
Op woensdag hebben jullie om 13:15 een kleine opvoering. 
Dit zal een kwartier tot maximaal een half uur duren. Familie en 
vrienden zijn welkom om te komen kijken! 
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 D W A R S    D O O R    D E    S T A D 
 
VAK: AARDRIJKSKUNDE 
 

 
We denken dat we Amsterdam inmiddels wel zo’n beetje kennen, want we zijn er 
allemaal toch dagelijks? 
Maar meestal kom je toch eigenlijk maar in een heel klein stukje, en dan kijk je 
vaak ook nog niet eens echt goed om je heen… 
 
Vandaag gaan we op pad in onze eigen stad, met tram en metro, want pas als je 
zélf beweegt zie je hoe bont onze stad is, hoe snel die verandert, hoe druk mensen 
zijn, hoe levend alles om je heen is. 
 
Er is meer te beleven dan je denkt, vooral als je óók nog probeert te snappen 
waarom het er op verschillende plekken heel anders uit ziet. Soms is dat ‘anders’ 
door de gebouwen, soms door de mensen die er rondlopen of werken, soms door 
het verkeer. En meestal komt het door een combinatie daarvan. 
Vanuit het vak aardrijkskunde is er vaak wel een verklaring voor te vinden.                                                                              
We gaan op zoek naar aanwijzingen, – om wijzer te worden.  
 
 
 
  
 
 
 
 
Meenemen: 
 

 op zijn minst 1 potlood/pen, mobiele telefoon voor foto’s 

 we gaan flinke stukken lopen, zorg voor passende kleding en 
      stevige schoenen. Neem ook een lunchpakket mee (boterhammen!) 

 
Een eigen Ov-kaart is niet nodig, je krijgt een dagkaart van ons 
Verzamelen: lokaal 0.10 op het HLZ 
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I N S T A N T    V I D E O     C L I P 
 
Vak: MUZIEK 

   Verzamelen: 0.15 
 
Jullie gaan bij een bestaand nummer binnen twee uur een videoclip produceren. 
Dit doe je door korte shots op interessante plekken rondom de school te schieten. 
Het is de bedoeling dat je aan het eind van de twee uur klaar bent, maar je mag de 
clip later ook nog aanvullen met stukjes dans uit de workshop Urban Clip Dance/ 
Streetdance.  
 
De video ga je monteren met jouw telefoon. Het is dus handig als je een montage-
app hebt geïnstalleerd. Voor tips over welke app het handigste werkt, kan je altijd 
terecht bij meneer Veeger. Mocht je op school gebruik kunnen maken van het 
Wifi- of 3G-netwerk, dan kan je natuurlijk ook ‘ter plekke’ een app downloaden. 
Zorg wel dat je mobieltje goed opgeladen is, want je wilt niet gebonden zijn aan 
een stopcontact.  
 
Wanneer je de clip extra interessant wil maken, kan je goed voorbereid naar de les 
komen. Je kan props meenemen zoals hoeden of snorretjes. Je kan ook alvast 
afspreken wat voor kleding jullie als groepje aan zullen doen. 
 

BESTE VIDEO CLIP ACTIVITEITENWEEK 2019- team 
wint een doos met 12 zelfgekozen Dunkin’ Donuts 

 
LET OP!  

3) Geef door (via de mail of in de les) wie er in jouw groepje zit, dit groepje 
mag bestaan uit 3 of 4 personen. 

4) Geef ook door op welk liedje jullie de instant video clip willen maken. 
 
Mailadres: vee@hlz.nl 
 

mailto:vee@hlz.nl

