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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.  

  
2) Boven die activiteit staat welke klassen op die dag aan die 
 activiteit meedoen.  
  
3) Onder het plaatje van de activiteit staat steeds hoe laat en waar 
 jouw klas moet verzamelen, en hoe lang de activiteit duurt. 
  
4) 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. 
  
 
 
 
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 uur op school bekend zijn, zodat dit doorgegeven kan worden 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 U3A, V3A, V3B, V3C: 
 

Bèta onderzoek   
 
 
 

 
 
 
 
 
locatie: HLZ 
 

tijd: U3A 09:15 uur melden bij: ZLS lokaal 1.21 
 V3A 09:15 uur  DOR lokaal 1.22 

 V3B 08:30 uur  ZLS MELJ lokaal 1.21 
 V3C 08:30 uur  DOR SIE lokaal 1.22 

 
duur: Het programma duurt ongeveer 420 minuten (7 uren) 
 
overige begeleiders gedurende de dag: 
MEL SIE SCHA ROS (coördinatoren: ZLS/DOR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

meer informatie 
op bladzijde 8 
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Dinsdag 16 april 
 
klassen U3A, V3A, V3B, V3C: 
 

Bèta onderzoek   
 
 
 

 
 
 
 
 
locatie: HLZ 
 

tijd: U3A 08:30 uur melden bij: BER PRI SPT lokaal 1.21 
 V3A 08:30 uur  DOR SCHA lokaal 1.22 

 V3B 09:15 uur  ZLS lokaal 1.21 
 V3C 09:15 uur  DOR lokaal 1.22 

 
duur: Het programma duurt ongeveer 420 minuten (7 uren) 
  
Begeleiders: BER PRI SPT SCHA FRZ KRAL RUIH ROS (DAMT)  
(coördinatoren: ZLS/DOR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meer informatie 
op bladzijde 8 
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Woensdag 17 april 
 
klassen U3A, V3A, V3B, V3C: 
 

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

 

Tijd: U3A: 10:30 uur Melden bij FSS lokaal 3.10 

 V3A: 10:30 uur  BIT lokaal 0.03 
 V3B: 12:30 uur  KAN lokaal 3.10 

 V3C: 12:30 uur  PALL mediatheek 
 
duur: Een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten.  
 

               (coördinator: DKR) 

 
 
klassen U3A, V3A, V3B, V3C: 
 

P O Ë Z I E 

      
  

 

Tijd: U3A: 13:00 uur Melden bij: SCL lokaal 0.17 
 V3A: 13:00 uur  BIT lokaal 1.15 

 V3B: 9:30 uur  KBO lokaal 0.17 
 V3C: 9:30 uur  BAK lokaal 1.15 

 

Duur: 2,5 uur 
 

              (coördinator: MAS) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG1JXorcPhAhVObFAKHdZiBvsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cjp.nl/blog/2016/08/poezie-ik-snap-er-niks-van/78110/&psig=AOvVaw0mRYH2mOKy_K525iU6CAN7&ust=1554911203884678
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Donderdag 18 april 
 
klassen U3A, V3A, V3B, V3C: 
 

S I G N A L E R I N G S T O E T S E N  2 
 
    

 
Tijd: U3A: 8:30 uur Melden bij KRAL lokaal 0.03 

 V3A: 8:30 uur  SPT mediatheek 

 V3B: 10:30 uur  KRAL lokaal 0.03 
 V3C: 10:30 uur  CHNN mediatheek 

 
duur: Een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten. 
 

               (coördinator: DKR) 

 
 
klassen U3A, V3A, V3B, V3C: 
 

P A P E R T O Y S  
 
 
 

 

Tijd: U3A: 10:30 uur Melden bij: FON & ROS lokaal 0.17 

 V3A: 10:30 uur  SIE & PALL lokaal 1.15 
 V3B: 8:30 uur  FON & ROS lokaal 0.17 

 V3C: 8:30 uur  SIE & PALL lokaal 1.15 
 

Duur: 2 uur 
 

SIE ROS FON PALL             (coördinator: MEL) 
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Bèta onderzoek 
VAKKEN: AK, BIO, ECO, NA, SK, WIS 
 
 

Tegen de achtergrond van de profielkeuze die jullie moeten maken, maar ook 
met het oog op de toekomst (eindexamen) gaan jullie je tijdens de 
Activiteitenweek bezig houden met het maken van een Bèta onderzoek. In dit 
geval gaat het om een onderzoek dat gelinkt is aan de vakken aardrijkskunde, 
biologie, economie, scheikunde en natuurkunde; maar ook wiskunde kan een 
belangrijke rol spelen. 
 

Het gaat om een 
onderzoekje dat jullie 
(in kleine groepjes) 
gaan doen aan een 
bepaald 
voedingsmiddel. De 
profielvraag daarbij is 
welke van twee 

gelijksoortige producten als ‘aan te 
raden’ uit de bus komt. 
  

Hierbij moeten jullie zoveel mogelijk aspecten 
onder de loep nemen. Te denken valt aan 
duurzaamheid, gezondheid, kosten en baten. 

Om de duurzaamheid van een product te bepalen 
moet uitgezocht worden hoe het product  

geproduceerd, verpakt, 
getransporteerd, gebruikt en (na 
verbruik) verwerkt wordt. In 
hoeverre een product gezond is, 
hangt samen met de (chemische) 
samenstelling van het product. Die 
moet dus worden onderzocht. 
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     Poëzie  
In deze workshop, die gegeven wordt door een docent van de School der Poëzie, ga 
je kennismaken met veel verschillende soorten gedichten. Aan de hand van 
voorbeelden, oefeningen en spelletjes met taal ga je zelf een gedicht maken. 
 
Het eindproduct telt mee voor het vak Nederlands, dus maak er iets moois van! 
 
De Dichter des Vaderlands is Tsead Bruinja, hieronder één van zijn gedichten: 

denk je dat we opnieuw kunnen beginnen 
jij en ik na wat er is gezegd over ons  
 

denk je dat de afstand die we hebben afgelegd 
valt te vergeten  
 

dat we alle slijtplekken van waar we 
hebben gezeten al onze vormen 
over het hoofd kunnen zien  
 

nu komt het erop aan de koffie is gedronken de maan is aan de hemel gehangen 
nu komt het erop aan zij houdt haar adem in haar adem ligt in longen besloten 
hij mag het denkt ze hij mag het hij mag het nu mag hij het maar als hij wacht 
hij mag het denkt ze ook als hij wacht mag hij het maar dan voorzichtig  
 

nu komt het erop aan de wijn is geschonken sterren pinnen het donker hemelkleed vast 
nu komt het erop aan hij wijst naar buiten om te zien wat ze van de tekens vindt 
nu mag het hoe hij het ook zou willen het mag het kan er staat iets te gebeuren 
nu komt het erop aan hoe vertaalt hij haar lach en de houding van haar schouders  
 

nu komt het erop aan dit maakt het stemmoment overbodig  
 

waar is dan de gorgelman met kloten in zijn keel 
in het kasteel in het kasteel  
 

waar is dan de klier met de hanentred 
in de bak in de bak  
 

waar is de sjoelkampioen met het onechte kind 
in de zaal in de zaal  
 

waar is de hand met het mes 
achter je achter je  
 

waar is de film met het happy end 
daarna daarna  
 

hoe kom ik van a naar b 
we weten niet we weten niet  
 

waar is dan de gorgelman met kloten in zijn keel  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG1JXorcPhAhVObFAKHdZiBvsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cjp.nl/blog/2016/08/poezie-ik-snap-er-niks-van/78110/&psig=AOvVaw0mRYH2mOKy_K525iU6CAN7&ust=1554911203884678
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Jeugdherinneringen worden opgeroepen tijdens deze workshop. Met 
weemoed kijk je terug naar de tijd dat je tijdens aardrijkskunde een vliegtuigje 
vouwde van een pagina uit je schrift. Kundig probeerde je deze te laten landen 
in de rode warrige knot van juf Wendie. Ooit kocht je misschien een stapel 
gekleurde vierkante blaadjes waarvan je felgekleurde origamibloemen 
vouwde. Tijdens kerst hingen de symmetrische kerststerren geknipt uit zilver 
glimmend papier voor de ramen. 
 
Niet alleen kan je je hoofd leegmaken bij het opvolgen van simpele instructies 
zoals: ‘kleur binnen de lijntjes’ of ‘knip netjes uit’, je traint technische 
vaardigheden, geduld, nauwkeurigheid en hand-oog-coördinatie. 
 
Ondertussen: Slijp die scharen! Zet de lijm klaar! Bereid je voor op het 
onschuldige verleden, met het vouwen van een Urban Design Paper Toys! 
 
De bouwplaten variëren van medium tot moeilijk, maar alle Paper Toys zijn 
stuk voor stuk even aantrekkelijk en ondeugend. 
 
 
 
 

 
 

 
 


