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Flextijd - talentworkshops

Wat houdt Flextijd voor leerlingen concreet in?

In een Flexuur wordt schoolwerk gemaakt, geleerd, gelezen, geoefend, aan projecten en

vaardigheden gewerkt, vakondersteuning gevraagd, aan talentontwikkeling gedaan, aan een
plusprogramma of talentprogramma gewerkt. Jij kiest je eigen Flexuren.
Met het aanbod van Flexuren kunnen we:
•
•
•
•
•

Je steeds meer eigenaar leren maken van je eigen leerproces.
Je eigen keuzes laten en leren maken.
Je beter op maat te begeleiden.
Aansluiten bij jouw talenten

Verdiepen, verbreden, versnellen.

•

Je beter voorbereiden op de toekomst.

•

Je jouw schoolwerk (voor een groot deel) op school en begeleid laten maken.

Welke vormen van Flextijd kennen we?
KWT staat voor keuzewerktijd en is ingeroosterd voor leerjaar 1, 2 en 3. Voor

bovenbouwleerlingen geldt dat alle onderwijstijd tussen de reguliere ingeroosterde lessen in,
wordt aangeboden als KWT. Tijdens KWT wordt onder begeleiding van een teamlid

(onderwijsassistent en/of docent) schoolwerk gemaakt en geleerd, gewerkt aan een opdracht
of een project. Je kiest zelf in welke ruimte je wilt werken: in de stilteruimte of in de

fluisterruimte. De ingeroosterde KWT is voor alle leerlingen verplichte onderwijstijd. Tijdens
Kring krijg je de mogelijkheid je KWT-uren in te plannen.

VWT staat voor vakwerktijd en is vak- gerelateerd en op twee momenten in de week

ingeroosterd: dinsdag en donderdag het 5de lesuur. Je kiest zelf het vak en de docent. Onder
begeleiding van je vakdocent werk je aan het desbetreffende vak of leergebied. De

vakdocent is beschikbaar voor vragen en kan aan (groepjes) leerlingen desgevraagd extra
uitleg geven. VWT is voor alle leerlingen verplichte onderwijstijd. Tijdens Kring krijg je de

mogelijkheid je VWT in te plannen; je schrijft je in voor een vak en een docent. Je kunt er in
overleg met je coach ook voor kiezen om tijdens VWT zelfstandig onder begeleiding in het
stilte-lokaal aan de slag te gaan.

IWT staat voor interessewerktijd. Interessewerktijd zal worden ondergebracht in het

portfolio. Je kiest en/of organiseert in deze uren zelf een activiteit die aansluit bij jouw eigen
passie of interesse. Het IWT-uur wordt begeleid door een teamlid. Je kiest minimaal één
periode en maximaal drie periodes per schooljaar een blok van 6 IWT-uren. In de Kring
wordt aandacht besteed aan de invulling van de IWT-uren.

TWT staat voor talentwerktijd. Je kunt je inschrijven voor verschillende talentworkshops die

door teamleden en leerlingen in de loop van het schooljaar worden aangeboden. Je kiest
minimaal één periode per schooljaar een blok van 6 TWT- uren. Tijdens Kring zal hier

aandacht aan besteed worden en daarnaast zullen de docenten hun talentworkshop ook
toelichten tijdens hun eerste vakles.

De inschrijving voor de Talentworkshops gaat via Itslearning. De inschrijving voor periode 1
en 2 start op maandag 31 augustus 2020. De inschrijving voor periode 3 en 4 zal geopend
worden op 4 januari 2021.

Hieronder vind je het aanbod aan Talentenworkshops in een schema. De uitgebreide uitleg
vind je verderop in het document en in Itslearning.

Workshops

Teamlid

Leerjaren

Deelnemers

Periode

dag

Russische taal en cultuur

Elena

alle

2-16

alle

Ma

Wiskunde voor iedereen

Erik

alle

1-12

alle

Ma

Leren presenteren

Remco

alle

2-6

1

Ma

Filosofie voor beginners

Remco

alle

Max 20

2

Ma

Popliedjes leren spelen op piano

Remco

alle

2-10

3

Ma

Zweedse les

Remco

alle

2-10

4

Ma

Lessenserie maken

Nico

alle

4-10

2

Ma

Improvisatie theater

Nico

alle

8-16

1,3,4

Ma

Heel Impulse bakt

Anja

alle

Max 6

2,4

Woe

Kleding maken

Anja

alle

Max 6

1,3

Woe

Fotografie en meer

Veronique

alle

15

alle

Ma

Online Marketing

Jakob

alle

2-20

alle

Ma

Macramé plantenhanger

Judith

alle

8

1,3

Ma

Koffie

Judith

alle

6

2,4

Ma

Aquarelleren

Marrit

alle

6

1,3

Woe

Keramiek

Marrit

alle

7

2,4

Woe

Shit die je moet weten voor je 18

Wiemer en

alle

4-16

3

Ma

The Crazy lab

Natalja

alle

1-10

alle

Woe

English Speaking World: Australia

Eline

Klas 1-3

4-20

1,2

Woe

English Speaking World: USA

Eline

Klas 1-3

4-20

3,4

Woe

Frans spreken

Catherine

Klas 2,3

4-6

2,4

Woe

Voetbal

Hille

alle

8-20

1

Ma

Bootcamp

Hille

alle

8-20

2

Ma

Handletteren

Jannike

alle

6

1,3

Ma

Creatief schrijven

Hester

Alle lln klas

3-8

1,2

Woe

bent!

Wiebe

1 t/m 3 h/v
Epic Historic Gaming

Jelle

alle

2-10

2,3,4

Woe

Voetbal kijken en analyseren

Otto

Vanaf klas 3

0-10

alle

Woe

Chemie in het nieuws

Femke

bovenbouw

4-7

alle

Woe

Blog writing

Anna

alle

4-20

alle

Woe

Wanneer zijn de talentworkshops?
Periode 1 TWT
Maandag 14 september

Woensdag 16 oktober

Maandag 21 september

Woensdag 23 september

Maandag 28 september

Woensdag 30 september

Maandag 5 oktober

Woensdag 7 oktober

Maandag 2 november

Woensdag 4 november

Maandag 9 november

Woensdag 11 november
Periode 2 TWT

Maandag 23 november

Woensdag 25 november

Maandag 30 november

Woensdag 1 december

Maandag 7 december

Woensdag 9 december

Maandag 18 januari

Woensdag 20 januari

Maandag 25 januari

Woensdag 27 januari

Maandag 1 februari

Woensdag 3 februari
Periode 3 TWT

Maandag 8 februari

Woensdag 10 februari

Maandag 15 februari

Woensdag 17 februari

Maandag 1 maart

Woensdag 3 maart

Maandag 8 maart

Woensdag 10 maart

Maandag 15 maart

Woensdag 17 maart

Maandag 29 maart

Woensdag 31 maart
Periode 4 TWT

Maandag 12 april

Woensdag 14 april

Maandag 19 april

Woensdag 21 april

Maandag 26 april

Woensdag 28 april

Maandag 17 mei

Maandag 19 mei

Maandag 31 mei

Woensdag 2 juni

Maandag 7 juni

Woensdag 9 juni

Serie van zes workshops - talenturen

Naam

Russische taal en cultuur

Naam teamlid:

Elena

Korte,

In deze lessen maak je kennis met de Russische taal en cultuur van dit

workshopserie:

uitnodigende
omschrijving

overweldigend veelzijdig en onvoorspelbaar land.

van de

workshopserie,

wat ga je doen?
Doelen van de

Russische taal en mens ontcijferen, leren lezen en spreken.

Wat ken je en

staat simpele omgangsvormen toe te passen en korte dialogen te

workshopserie:
kun je aan het

einde, wat ga je
leren?

Periode(s) in

het jaar waarin

Je leert het Cyrillische alfabet en daarmee vervolgens lezen. Je bent in
voeren. Je breekt veel vooroordelen af en weet wat een Rus in zijn

dagelijks leven meemaakt, wat de grote en kleine tradities van dit volk
zijn. Dit is slechts een tipje van de sluier...en een open deur in de
nieuwe wereld! Kan zeker worden uitgebreid en vervolgd.
Alle

de

workshopserie
wordt

aangeboden:
Minimum- en

maximumaanta

2-16

l deelnemers:
Doelgroep:

Iedereen die na 6 lessen Russisch wil kunnen lezen en spreken. :)

Wat neem je

Schrift, pen, ijver en open mind.

mee naar de
workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Wiskunde voor iedereen

Naam teamlid:

Erik

Korte, uitnodigende

Hulp bij wiskunde voor alle klassen.

omschrijving van de

workshopserie, wat ga je
doen?

Doelen van de

workshopserie:

Ingewikkelde dingen simpel maken.

Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

Alle

aangeboden:

Minimum- en

0-12

Doelgroep:

Alle leerlingen met wiskunde in het pakket.

Wat neem je mee naar de

Onderwerpen en vraagstukken die je interessant of

maximumaantal deelnemers:

workshops:

ingewikkeld vindt.

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Zweedse les

Naam teamlid:

Remco van der Leeuw

Korte, uitnodigende

Ben je benieuwd naar Scandinavië en Scandinavische talen. In

workshopserie, wat ga je

Zweden en ga je zelfs een beetje Zweeds leren.

omschrijving van de
doen?

Doelen van de

workshopserie:

deze workshops krijg je een beetje een idee van het land

Bekend worden met Zweden en wat Zweedse zinnetjes leren.

Wat ken je en kun je aan
het einde, wat ga je
leren?

Periode(s) in het jaar

waarin de workshopserie

4

wordt aangeboden:
Minimum- en

maximumaantal

Minimaal 2 maximaal 10.

deelnemers:
Doelgroep:

Liefhebbers van Zweden.

Wat neem je mee naar

Schrift, pen, een goed humeur.

de workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Leren presenteren

Naam teamlid:

Remco van der Leeuw

Korte, uitnodigende

In deze les ga je leren presenteren. Dit is een belangrijke

workshopserie, wat ga je

Hoe vertel je een goed verhaal. Hoe sta je? Wat moet je

omschrijving van de
doen?

Doelen van de

workshopserie:

vaardigheid die je nog vaak in je leven nodig gaat hebben.
vooral (niet) doen tijdens presentaties? In deze lessen krijg
je persoonlijke begeleiding in het presenteren.

Goed leren presenteren. Hogere cijfers voor presentaties.

Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

1

aangeboden:

Minimum- en

Minimaal 2 maximaal 6.

Doelgroep:

Iedereen.

Wat neem je mee naar de

Een goed humeur en pen en papier.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Filosofie voor beginners – Hete Hangijzers

Naam teamlid:

Remco van der Leeuw

Korte, uitnodigende

De oorsprong van school ligt bij monniken en filosofen.

workshopserie, wat ga je

jouw leven. Dagelijks; zonder hun zat jij waarschijnlijk niet

omschrijving van de
doen?

Voornamelijk die filosofen hebben een enorme invloed op
op school.

In deze lessen krijg je een basiscursus filosofie.
Doelen van de

workshopserie:

Je leert over ethiek, goed en fout en een ‘goed leven.

Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

2

aangeboden:

Minimum- en

Maximaal 20.

Doelgroep:

Denkers.

Wat neem je mee naar de

Schrift, pen, een goed humeur.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Heel !mpulse bakt

Naam teamlid:

Anja

Korte, uitnodigende

We gaan aan de slag met het bedenken van een leuk en

workshopserie, wat ga je

daarna gaan we ons spektakelstuk bakken. Het recept met

omschrijving van de
doen?

uitdagend baksel, we gaan wat dingen uitproberen en

werkbeschrijving en foto’s gaan we toevoegen aan ons
Impulse Kollum Kookboek.

Doelen van de

Aan het eind van de workshopserie kun je een recept

Wat ken je en kun je aan het

presenteren.

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

aanpassen naar je eigen stijl en smaak en deze bakken en

2,4

aangeboden:

Minimum- en

6

Doelgroep:

Alle leerjaren.

Wat neem je mee naar de

Niets specifieks.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Je eigen kledingstuk maken

Naam teamlid:

Anja

Korte, uitnodigende

We gaan aan de slag met het maken van een eigen

omschrijving van de

workshopserie, wat ga je doen?
Doelen van de workshopserie:
Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin de
workshopserie wordt

kledingstuk.

Aan het eind van de workshop kun je een eigen
kledingstuk maken.
1,3

aangeboden:

Minimum- en maximumaantal

6

Doelgroep:

Alle leerjaren

Wat neem je mee naar de

Je mag je eigen stof kopen en/of meebrengen (in

Benodigdheden, kosten,

Eigen stoffen.

deelnemers:

workshops:

middelen, ondersteuning:

overleg met Anja).

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Improvisatietheater

Naam teamlid:

Nico Prins

Korte, uitnodigende

Altijd al willen leren improviseren? Wil je beter leren presenteren?

omschrijving van de

Wil je iets doen aan je zelfvertrouwen? Maar vooral wil je heel veel

je doen?

Dan kies je voor Improvisatie theater!

workshopserie, wat ga

lachen?

Je gaat leuke, grappige en spannende toneeloefeningen doen en
vooral veel lol hebben.

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je

aan het einde, wat ga
je leren?

Periode(s) in het jaar
waarin de

-

Je kunt beter improviseren

-

Je kent jezelf (en de andere mensen die mee doen) beter

-

Je weet dat gek doen heel normaal is

-

Je leert op jezelf en anderen te vertrouwen

1,3,4

workshopserie wordt
aangeboden:

Minimum- en

maximumaantal

Minimaal 8 maximaal 16.

deelnemers:
Doelgroep:

Iedereen.

Wat neem je mee naar

Makkelijke kleding. Een open-minded instelling.

de workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Fotografie en meer

Naam teamlid:

Veronique

Korte, uitnodigende

In deze workshop gaan we leren hoe je kunt fotograferen met

workshopserie, wat ga je

telefoon.

omschrijving van de
doen?

je telefoon en ga je leren hoe je deze kunt na bewerken op je

Doelen van de

Het doel van deze workshopserie is om mooie foto te kunnen

Wat ken je en kun je aan

telefoon.

workshopserie:

het einde, wat ga je leren?

maken met je telefoon en deze ook kunt nabewerken op je
Aan het einde van de workshopserie kun je:
-

Vanuit verschillende perspectieve foto’s nemen.

-

Foto’s nabewerken met de gratis app van Lightroom.

Aan het einde van de workshopserie ken je:

Periode(s) in het jaar

waarin de workshopserie

-

De verschillende perspectieve van het fotograferen.

-

De 9 verschillende compositieregels

-

Het programma Lightroom

Alle periodes op de maandag.

wordt aangeboden:
Minimum- en

maximumaantal

Maximaal 15 leerlingen.

deelnemers:
Doelgroep:

Onderbouw.

Wat neem je mee naar de

Een opgeladen telefoon en de app Lightroom.

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Koffie

Naam teamlid:

Judith Bijlsma

Korte, uitnodigende

Drink jij graag koffie, maar heb je geen idee waar het

workshopserie, wat ga je

maakt of hoe je thuis zonder espressomachine toch een

omschrijving van de
doen?

product vandaan komt, hoe je het perfecte kopje koffie

heerlijke cappuccino (met een hartje) kunt zetten? Aan het

eind van deze workshopserie wel! Volg de workshopserie en
word een echte (thuis)barista!

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan

het einde, wat ga je leren?

-

Aan het eind van de workshop heb je geleerd wat
koffie is en welke de geschiedenis hierachter zit.

-

Je kent de theorie achter het zetten van een kop
koffie.

-

Je leert hoe je thuis zonder luxe espressomachine
toch een cappuccino of latte macchiato kunt maken.

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

Periode 2 en periode 4.

aangeboden:

Minimum- en

Maximaal 6 personen, zodat er binnen de workshopserie

deelnemers:

de juiste begeleiding.

maximumaantal

genoeg tijd is om allemaal praktijkgericht te werken onder

Doelgroep:

Iedereen die van koffie houdt en er meer over wil weten.

Wat neem je mee naar de

Pen en papier voor het noteren van informatie.

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Lessenserie maken

Naam teamlid:

Nico Prins

Korte, uitnodigende

In deze workshop ga je samen met mij een lessenserie

workshopserie, wat ga je

die gaan over bijvoorbeeld pesten, racisme, depressie,

omschrijving van de
doen?

maken. We maken op een leuke manier (digitale) lessen
groepsdruk, etc… Samen maken we een website met

filmpjes. En als het lukt wordt onze lessenserie misschien

wel gebruikt! Perfect voor als je later misschien docent wilt
worden. Of als je graag toneel speelt en wilt meespelen in

de filmpjes. Ook moet iemand de teksten schrijven dus als
je schrijver wilt worden is dit ook een kans.
Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

-

Je leert wat nodig is voor een goede les

-

Je leert filmen/monteren/acteren

-

Je leert samenwerken

-

Je leert teksten schrijven

-

En misschien worden de lessen ook nog gegeven!
Misschien door jou?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

2

aangeboden:

Minimum- en

Tijdens corona maatregelen:7

Doelgroep:

Iedereen. Alle leeftijden, niveaus etc.

Wat neem je mee naar de

Pen en papier. Laptop/tablet bij voorkeur ook meenemen.

Benodigdheden, kosten,

Geen kosten.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

middelen, ondersteuning:

Na corona maatregelen: minimaal 4 maximaal 10

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Online Marketing

Naam teamlid:

Jakob Evers

Korte, uitnodigende

Social Media is vandaag de dag onmisbaar voor bedrijven.

workshopserie, wat ga je

Media op een goede manier in? Dat leer jij tijdens deze

omschrijving van de
doen?

Maar wat is marketing? En hoe zetten bedrijven Social
workshops!

Doelen van de

Je kan uitleggen wat Marketing is.

Wat ken je en kun je aan het

Je kan tien tips voor Instagram opnoemen.

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

Je kan voor een bedrijf de marketingmix (6 p’s) invullen.
Je kan voor een bedrijf een eigen Instagram pagina
opzetten.

1 t/m 4 (alle perioden dus).

aangeboden:

Minimum- en

Minimaal 2

Doelgroep:

Alle klassen.

Wat neem je mee naar de

Laptop (of anders een smartphone).

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Maximaal 20

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Macramé plantenhanger

Naam teamlid:

Judith Bijlsma

Korte, uitnodigende

Vind je het leuk om iets voor in huis te maken? Hou je van

workshopserie, wat ga je

workshop echt iets voor jou! Of is er iemand jarig waar je

omschrijving van de
doen?

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

planten, of hebben jullie er een paar in huis? Dan is deze
zelf een cadeautje voor wilt maken? Van een zelf
geknoopte plantenhanger wordt iedereen blij!
-

Aan het eind van de workshop heb je geleerd hoe
de macramé knooptechniek werkt.

-

Je gaat een plantenhanger van macramé leren
maken.

-

Aan het eind van de workshop heb je een
plantenhanger van macramé met daarin
verschillende knooptechnieken.

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

Periode 1 en 3.

aangeboden:

Minimum- en

Maximaal 8 personen, zodat iedereen genoeg begeleiding

maximumaantal deelnemers:

kan krijgen bij het leren van de knooptechnieken.

Doelgroep:

Iedereen.

Wat neem je mee naar de
workshops:

-

Een pot (zonder plant) waar je de plantenhanger
voor gaat knopen. Deze pot komt dus in
zelfgemaakte plantenhanger te hangen.

-

Een schaar en een liniaal of meetlint.

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Popliedjes leren spelen op piano

Naam teamlid:

Remco van der Leeuw

Korte, uitnodigende

Heb je altijd al popliedjes willen kunnen spelen op de

workshopserie, wat ga je

zoveel informatie geven dat je met genoeg oefenen in 6

omschrijving van de
doen?

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het

piano. In deze lessen ga ik je lessen muziektheorie en je
weken al heel veel popliedjes kan spelen.

Minimaal 3 popliedjes kennen en de basis van akkoorden
leren.

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

3

aangeboden:

Minimum- en

Minimaal 2 maximaal 10.

Doelgroep:

Liefhebbers van popmuziek.

Wat neem je mee naar de

Schrift, pen, een goed humeur.

Benodigdheden, kosten,

Een lokaal met piano en bord.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

middelen, ondersteuning:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Aquarelleren

Naam teamlid:

Marrit de Groot

Korte, uitnodigende

Maak je eigen meesterwerken met de talentlessen

workshopserie, wat ga je

Altijd al mooie aquarellen willen maken? Aquarelleren is

omschrijving van de
doen?

aquarelleren.

een kunstvorm met eindeloos veel mogelijkheden. In de

eerste lessen leg je de basis voor het ontwikkelen van jouw
creativiteit met behulp van aquarelverf.

Eerst leer je de verschillende materialen kennen zoals:
aquarelverf;
penselen;

aquarelpapier en andere benodigdheden.

Daarna pas je uiteenlopende technieken toe zoals nat op

droog, lijnen en vlakken en vloeimengingen. Stap voor stap
ontwikkel je de aquareltechnieken.
Doelen van de

- Aan het einde van de workshop weet je wat je allemaal

Wat ken je en kun je aan het

- Aan het einde van de workshop heb je enkele aquarel

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

nodig hebt om te aquarelleren .
technieken onder de knie.

- Aan het einde van de workshop heb je een aquarel
schilderij gemaakt waar je trots op bent.

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

1 en 3

aangeboden:
Minimum- en

6

Doelgroep:

Geen voorkeur.

Wat neem je mee naar de

Grijs potlood en gum.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Keramiek

Naam teamlid:

Marrit de Groot

Korte, uitnodigende

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met keramiek.

workshopserie, wat ga je

gedroogd en daarna gebakken. Na het bakken wordt er

omschrijving van de
doen?

Keramiek is een vorm van aardewerk. De klei wordt

glazuur aangebracht, vervolgens wordt de klei nog een

keer gebakken. De glanzende laag van het glazuur zorgt
altijd voor een verassend en prachtig eindresultaat.

Doelen van de

-

Aan het einde van de werkshop weet je hoe het

Wat ken je en kun je aan het

-

Aan het einde van de workshop heb je een stuk

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

keramiek proces in zijn werk gaat.

porselein gemaakt waar je trots op bent.

2,4

aangeboden:

Minimum- en

Maximaal 7 leerlingen

Doelgroep:

Geen voorkeur

Wat neem je mee naar de

Grijs potlood, kleurpotlood, indien je een stuk servies wil

maximumaantal deelnemers:

workshops:

maken een mal (bordje, kommetje, mok).

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Shit die je moet weten voor je 18 bent!

Naam teamlid:

Wiebe, Wiemer

Korte, uitnodigende

Het leven is zwaar:

workshopserie, wat ga je

lekke band, overheid.nl à hoop trammelant. Maar niets aan

omschrijving van de
doen?

Stufi aanvragen, pizza verbrand, pech met je waggie, shit
de hand wánt… Je fixt het zelf want jij weet de shit die je
moet weten voor je 18 bent. Ja toch?!

In deze cursus leren wij je om te gaan met de dingen waar
je onvermijdelijk tegenaan gaat lopen..
Handig voor nu en later!
Denk b.v. aan:
-

Autowiel verwisselen (tegen lekke band).

-

Wegwijs in Digid en studiefinanciering.

-

Koken voor studenten.
Fiets repareren.

Auto die niet start toch aan de praat krijgen.
Zelf een idee? à laat het ons tijdig weten.

Doelen van de

Jij kunt jezelf redden met de alledaagse dingen die je niet

Wat ken je en kun je aan het

Je kunt overleven als je uit huis bent.

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

op school geleerd hebt.

Periode 3

aangeboden:

Minimum- en

4-16

Doelgroep:

Geschikt voor iedereen die zichzelf wil kunnen redden.

Wat neem je mee naar de

Kleren die (heel) vies mogen worden.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

The Crazy lab

Naam teamlid:

Natalja Voronkova

Korte, uitnodigende

Experimenten en proefjes. Hoe maak je eigenlijk goede

omschrijving van de

slijm? Hoe kweek je kristal? Uit welke ingrediënten bestaat

workshopserie, wat ga je
doen?

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het

jouw eigen shampoo?

Je weet hoe je kristal, shampoo en slijm kunt maken en
nog heel veel meer!

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

1, 2, 3, 4

aangeboden:

Minimum- en

1-10

Doelgroep:

Iedereen.

Wat neem je mee naar de

Een onderzoekende houding.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

English Speaking World: Australia

Naam teamlid:

Eline Meijer

Korte, uitnodigende

Ever wondered about the land Down Under? The land of

workshopserie, wat ga je

chance! We will go on an adventure through Australia and

omschrijving van de
doen?

kangaroos, koalas and endless beaches? Here’s your

you will find out there’s a lot more to it than just koalas
and kangaroos.

We will explore history, native people, stereotypes and

geography and you will learn why so many young people
go backpacking Down Under. We will complete the

workshop with The Great Ozzie-Kahoot. So are you ready

to take on this epic adventure? Then sign up and let’s head
off!

Note: An important part of learning English is learning
about the English speaking world. Throughout this
workshop you will work on your speaking, writing,
listening/watching & reading skills.
Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

At the end of the workshop you know:
-

de workshopserie wordt

Australia

At the end of the workshop you can:
-

Periode(s) in het jaar waarin

More about the culture, history, nature & people of

Ask for directions while on a road trip

Write your own Dreamtime Story & paint your own
dot-painting

Speak some real Ozzie slang
Ace The Great Ozzie-kahoot

1&2

aangeboden:

Minimum- en

4 - 20

Doelgroep:

Year 1-3.

Wat neem je mee naar de

Notebook & pens, laptop/smartphone.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

English Speaking World: United States of America

Naam teamlid:

Eline Meijer

Korte, uitnodigende

Ever wondered about the United States of America? How

workshopserie, wat ga je

We will go on a road trip through the USA. Along the way

omschrijving van de
doen?

this country became what it is today? Then this is for you!
you will learn more about the history, (native) people,

nature and culture of this country. We will complete the
workshop with The Great USA-Kahoot.

So are you ready to go on an epic road trip? Then sign up
and let’s go!

Note: An important part of learning English is learning
about the English speaking world. Throughout this
workshop you will work on your speaking, writing,
listening/watching & reading skills.
Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

You will learn:
-

More about the culture, history, nature & people of

-

About the most important (historic) events

the USA

3&4

aangeboden:

Minimum- en

4 - 20

Doelgroep:

Year 1-3.

Wat neem je mee naar de

Notebook, laptop or smartphone & pens.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Frans spreken

Naam teamlid:

Catherine

Korte, uitnodigende

Wil je je graag kunnen redden in het Frans op een terrasje

workshopserie, wat ga je

Dat kan!!

omschrijving van de
doen?

of op de camping?

Doelen van de

Op een simpele manier je netjes kunnen

Wat ken je en kun je aan het

Zinvolle vragen en zinnen kunnen gebruiken.

workshopserie:

uitdrukken.

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

2, 4

aangeboden:

Minimum- en

4 tot 6

Doelgroep:

Leerjaar 2, 3.

Wat neem je mee naar de

Je boeken voor Frans als ondersteuning.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Bootcamp

Naam teamlid:

Hille

Korte, uitnodigende

De dag sportief beginnen met een lekker workout? Schrijf

omschrijving van de

workshopserie, wat ga je

je dan in voor deze workshop.

doen?

Doelen van de

Tijdens deze workshop leer je kennismaken met bootcamp

Wat ken je en kun je aan het

uithoudingsvermogen en kracht in allerlei verschillende

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

trainingen. Bij Bootcamp trainingen combineer je
oefenvormen.
2

aangeboden:

Minimum- en

8 tot 20

Doelgroep:

Alle leerjaren

Wat neem je mee naar de

Een positieve houding en sportkleding.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Voetbal

Naam teamlid:

Hille

Korte, uitnodigende

De dag sportief beginnen met een potje voetbal? Schrijf je

workshopserie, wat ga je

buiten ballen. Is het koud en regenachtig? Dan zitten we

omschrijving van de
doen?

dan in voor deze workshop. Bij mooi weer gaan we lekker
binnen!

Doelen van de

Lekker ballen met z’n allen! Doel is plezier hebben en de

Wat ken je en kun je aan het

elkaar in de waarde laat en dat meedoen belangrijker is

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

dag sportief te beginnen. Belangrijk is dan ook dat je
dan winnen.
1

aangeboden:

Minimum- en

8 tot 20

Doelgroep:

Alle leerjaren

Wat neem je mee naar de

Een positieve houding en sportkleding.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Handlettering

Naam workshopleider:

Jannike

Korte, uitnodigende

Handlettering is het tekenen van

workshopserie, wat ga je

maten en stijlen.

omschrijving van de
doen?

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het

mooie letters in allerlei vormen,

Je leert op een creatieve manier schrijven van woorden en
teksten.

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

1,3

aangeboden:

Minimum- en

Maximaal 6 leerlingen

Doelgroep:

Iedereen. Alle leeftijden, niveaus etc.

Wat neem je mee naar de

Niets specifieks.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Creatief schrijven – sprookje

Naam teamlid:

Hester Hoogterp

Korte, uitnodigende

Leerlingen leren hoe zij hun inspiraties en fantasieën

omschrijving van de

kunnen omtoveren tot hun eigen creatieve verhaal.

workshopserie, wat ga je
doen?
Doelen van de

Aan het einde van de workshopserie weet je hoe je

workshopserie:

inspiratie kan halen uit jezelf en uit je omgeving.

Wat ken je en kun je aan het

Aan het einde van de workshopserie heb je, door middel

einde, wat ga je leren?

van verschillende oefeningen, je fantasieën door middel
van taal weten te uiten.
Aan het einde van de workshopserie kan je relatief sneller
tekst op papier krijgen.
Aan het einde van de workshopserie heb je ervaring
opgedaan met het schrijven van een relatief lang verhaal.
Aan het einde van de workshopserie heb je een
verhaal/sprookje geschreven, wat puur eigen is en waar je
trots op bent! 😉

Periode(s) in het jaar waarin

Periode 1/2

de workshopserie wordt
aangeboden:
Minimum- en

Minimaal 3 leerlingen.

maximumaantal deelnemers:

Maximaal 8 leerlingen.

Doelgroep:

Alle leerlingen van klas 1 tot en met 3 havo/vwo.

Wat neem je mee naar de

Een schrift of schrijfblok.

workshops:

Een goede pen.

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Epic Historic Gaming

Naam teamlid:

Jelle

Korte, uitnodigende

De game industrie is in de laatste jaren enorm gegroeid.

workshopserie, wat ga je

aan games zoals Assassin’s Creed, COD of Battlefield)! In

omschrijving van de
doen?

Veel games vinden hun basis in historische thema´s (denk
deze workshop gaan we kijken naar de rol van deze

historische thema´s in games. Kortom waarom gebruiken
deze bedrijven geschiedenis in hun games?

Doelen van de

1) Je kan uitleggen waarom er games op de markt zijn met

Wat ken je en kun je aan het

2) Je kan een mening vormen over de historische

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

een historisch thema.

correctheid van deze onderwerpen in de games.

3) Je leert welke morele dilemma’s er zijn bij het kiezen van

een historisch onderwerp in een game.

4) Je leert analyses binnen een groep te onderbouwen en te

bespreken.

5) Je game skills worden altijd beter

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

2,3 en 4

aangeboden:

Minimum- en

min: 2 leerlingen.

Doelgroep:

Alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in games en

Wat neem je mee naar de

N.V.T.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

max: 10 leerlingen.
geschiedenis.

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Chemie in het nieuws

Naam teamlid:

Femke de Boer

Korte, uitnodigende

Overal om ons heen de hele dag door zijn er chemische

workshopserie, wat ga je

een andere keer als klein berichtje. Wat is er afgelopen tijd

omschrijving van de
doen?

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het

processen aanwezig. Soms komt het groot in het nieuws,
over chemie in het nieuws geweest? Wat vond jij een
interessant bericht en wil je meer van weten?
Na deze workshops kun je artikelen over

natuurwetenschappelijke onderwerpen beter begrijpen.

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

Alle periodes.

aangeboden:

Minimum- en

Minimaal 4 deelnemers, maximaal 7 deelnemers.

Doelgroep:

Leerlingen uit de bovenbouw.

Wat neem je mee naar de

N.V.T.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Voetbal kijken en analyseren

Naam teamlid:

Otto Christiaan Jonker

Korte, uitnodigende

Wie kan dagenlang achtereen voetbal kijken? Kun je niet

workshopserie, wat ga je

schijnbewegingen op YouTube?

omschrijving van de
doen?

stoppen met het kijken naar schitterende doelpunten en
Tijdens deze workshopserie gaan we op zoek naar de

factoren die het zo mooi maken om naar voetbal te kijken:
spelers/teams uit het verleden, de meest geweldige
doelpunten, tactische hoogtepunten etc.

Doelen van de workshopserie: Je leert tijdens deze workshops op een andere manier te
Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

kijken naar de voetbalsport

Je bent na de workshopreeks in staat om (delen van) een
wedstrijd te analyseren.

Periode(s) in het jaar waarin de 1 tot en met 4.
workshopserie wordt
aangeboden:

Minimum- en maximumaantal 1-10 personen.
deelnemers:
Doelgroep:

Klas 3 tot en met 6, echte liefhebbers.

Wat neem je mee naar de

Een laptop/tablet.

workshops:

Serie van zes workshops - talenturen

Naam workshopserie:

Blog writing

Naam teamlid:

Anna Groenewoud

Korte, uitnodigende

Do you enjoy writing but never actually do it?

workshopserie, wat ga je

topic is up to you, whatever you feel inspired by!

omschrijving van de
doen?

Doelen van de

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het

This is your chance to write about something you love! The

By the end of this course you know how to write an
appealing story and adapt it to your audience.

einde, wat ga je leren?

Periode(s) in het jaar waarin
de workshopserie wordt

1, 2, 3, 4

aangeboden:

Minimum- en

Min 5

Doelgroep:

Alle.

Wat neem je mee naar de

Device.

maximumaantal deelnemers:

workshops:

Max 20

