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Bonbons maken

Naam teamlid:

Anja

Wat ga je doen?

Kijk eens naar dat plaatje! Oeh, wat lekker. Wist je dat zelf
bonbons maken heel goed te doen is? Wij gaan dat

uitproberen. Tijdens deze workshop leer je helemaal zelf

verschillende soorten bonbons maken met verschillende pure
ingrediënten en volgens verschillende recepten.
Doelen:

Je leert werken volgens een recept

einde, wat ga je leren?

opeten)!

Wat ken je en kun je aan het

Je kunt zelf verschillende soorten bonbons maken (en

Duur van de workshop

100 minuten = 2 blokken

Aantal deelnemers:

15 leerlingen

Profiel, werkveld,

Patisserie, keuken, chocolade, creativiteit

1 blok = 50 minuten

vervolgopleiding, trefwoorden
Doelgroep en talent:
Wat neem je mee naar de
workshop?

Bak- en chocoladeliefhebbers
Je hoeft voor deze workshop zelf niks mee te nemen

Pizza bakken

Naam leerlingen:

Fardau en Margaux (klas 1B)

Wat ga je doen?

We gaan pizza's bakken!!

Doelen van de

Je leert hoe je de lekkerste pizza maakt, met de juiste snufjes

workshopserie:

Wat ken je en kun je aan het

en de juiste ingrediënten.

einde, wat ga je leren?

Duur van de workshop
1 blok = 50 minuten
Aantal deelnemers:

2 blokken van 50 minuten = 100 minuten

15

Profiel, werkveld,

Koken, culinair, creativiteit, recepten

Doelgroep en talent:

Voor iedereen die zin heeft om pizza te maken en te eten!

Wat neem je mee?

Ingrediënten die jij graag in of op je pizza wilt!

vervolgopleiding, trefwoorden

Cupcakes bakken

Naam leerlingen:

Marrit en Jildou (klas 1B)

Wat ga je doen?

Cupcakes: ze zien er super uit, zijn ook nog eens heel

lekker en ze zijn ook nog eens leuk om zelf te maken!

Mooie cupcakes bakken hoeft niet moeilijk te zijn. Met
een klein beetje creativiteit bak en versier je in een
handomdraai de mooiste exemplaren.

Wie bakt de lekkerste en mooiste cupcakes van !mpulse
Kollum?
Doelen van de workshopserie:

Je leert Cupcakes bakken.

wat ga je leren?

Je leert creatief omgaan met ingrediënten

Duur van de workshop

100 minuten = 2 blokken

Wat ken je en kun je aan het einde, Je leert werken volgens een recept.

1 blok = 50 minuten
Aantal deelnemers:

15 leerlingen

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, Koken, bakken, creativiteit, voeding
trefwoorden

Doelgroep en talent:

Voor iedereen die wil leren bakken

Wat neem je mee?

Als je wilt mag je ‘cupcakeversiersels’ meenemen of je
eigen leuke vormpjes.

Cakepops

Naam leerlingen:

Gontse, Freke & Britte

Wat ga je doen?

Een “Hoe maak je cake pops” workshop.

Doelen van de workshopserie:

Wil jij graag leren hoe je mooie en vooral lekkere

wat ga je leren?

en creatief aan de slag? Schrijf je dan in voor deze

Duur van de workshop

100 minuten = 2 blokken

Wat ken je en kun je aan het einde, cakepops kunt maken? En wil je graag samenwerkend

1 blok = 50 minuten

workshop!

Aantal deelnemers:

15

Profiel, werkveld, vervolgopleiding,

Zorg & welzijn, creatief, voedsel, koken & bakken,

trefwoorden

decoreren

Doelgroep en talent:

Creatieve leerlingen tussen de 11 en de 15 die van

Wat neem je mee?

bakken houden.

Veel creativiteit. En heb je ‘decoratiespullen’ thuis?
Neem ze mee!

Groningen ontdekken

Naam

Hester & Michelle & Noa, Lara en Froukje

Wat ga je doen?

Door middel van escape tour Groningen gaan we de stad

Groningen ontdekken. Ook leer je over een stukje geschiedenis
over Groningen. Groningen kent namelijk diverse bijzondere
verhalen, de verdwijning van Bommen Berend is er daar één

van. In 1672 werd de criminele Bisschop gezocht maar hij wist,
via een geheime uitgang, net op tijd uit de stad te ontsnappen.
Sindsdien is niemand erachter gekomen hoe hij nou heeft
weten te ontsnappen.

De alom bekende horecamagnaat Sjoerd Kooistra was

geobsedeerd door het verhaal en heeft zijn leven lang gezocht
naar die geheime uitgang, hij kwam dichtbij maar het is hem

uiteindelijk nooit gelukt. Aan de hand van zijn aantekeningen
gaan jullie ook opzoek naar de uitgang. Vinden jullie de

uitgang binnen 2 uur? Dan win je de Escape Tour Groningen!

We gaan vanaf Buitenpost per trein met de leerlingen richting

Groningen. Station Buitenpost wordt dan ook het verzamelpunt
voor deze activiteit.
Doelen:

21st century skills: samenwerken, probleemoplossend denken,

einde, wat ga je leren?

geschiedenis van Groningen.

Wat ken je en kun je aan het

creativiteit en leiderschap. Ook ga je wat leren over een stukje

Duur van de workshop

De hele dag

Aantal deelnemers:

Maximaal 17 deelnemers

Profiel, werkveld,

Geschiedenis, ontdekken, creatief denken, kaart lezen.

Doelgroep en talent:

Avonturiers van leerjaar 1 t/m 6

Wat neem je mee naar de

Mondkapje voor in de trein, goed opgeladen telefoon met

vervolgopleiding, trefwoorden

workshop?

internet (de escape tour gaat via je telefoon), eten/drinken om
de dag goed door te komen (of eventueel geld om daar wat te
kopen) en natuurlijke je beste humeur!

E-sports FIFA22

Naam teamlid:

Jelle & Berthold

Wat ga je doen?

Tijdens deze workshop ga je leren wat je allemaal kunt doen

en bereiken met FIFA 22 (of 21). Er zal gekeken worden naar
de officiële E-divisie van de Nederlandse profclubs en hoe je
daar een baan mee kunt krijgen - wat moet je daarvoor
kunnen en investeren?

Ook willen we je meegeven wat FIFA en gaming met je

emoties kunnen doen, ben je in staat de rust te bewaren?!
Daarnaast willen we jullie een FIFA-toernooi laten

organiseren en samen bekijken wat er allemaal bij komt
kijken om dat goed in te plannen.

In de middag gaan we het toernooi spelen.
Doelen van de workshopserie: Aan het einde van deze workshop weten jullie wat je allemaal
Wat ken je en kun je aan het

kunt bereiken met FIFA (EA).

Duur van de workshop

Hele dag

Aantal deelnemers:

30 leerlingen

einde, wat ga je leren?

Profiel, werkveld,

vervolgopleiding, trefwoorden

Je leert wat het organiseren van een FIFA-toernooi inhoudt.

EA sport, E.A gamers, emoties, organiseren, competitie.

Doelgroep en talent:

Alle leerlingen.

Wat neem je mee?

Een goed humeur en in overleg met Jelle & Berthold jouw
device waarop je FIFA speelt.

Rocket League

Naam leerling:

Yme Jacob

Wat ga je doen?

Rocket League is een game die voetbal en autorijden met
elkaar combineert. Dat klinkt misschien gek, maar het is
echt waar. Je personage is een auto, en met die auto
speel je een voetbalwedstrijd tegen andere auto’s.

Rocket League is easy to pick up but hard to master!
Tijdens deze workshop gaan we een toernooi organiseren
en spelen. Wie wordt de Rocket League kampioen van !K?
Doelen:

Aan het einde van de workshop ken jij de fijne kneepjes

wat ga je leren?

En weet je wat er allemaal komt kijken bij het organiseren

Duur van de workshop

2 blokken van 50 minuten = 100 minuten

Aantal deelnemers:

15 leerlingen

Wat ken je en kun je aan het einde, van Rocket League.

1 blok = 50 minuten

Profiel, werkveld, vervolgopleiding,

van een Rocket League toernooi.

Gaming, behendigheid, tactiek, toernooi, organiseren,

trefwoorden

hand- oogcoördinatie

Doelgroep en talent:

Leerlingen die van gamen houden en/of game skills willen

Wat neem je mee naar de

Gameconsols & controllers.

workshop?

ontwikkelen.

Fotografie

Naam leerlingen:

Alicia en Shari

Wat ga je doen?

Wij gaan aan de hand van foto's een verhaal vertellen.

Doelen:

Je weet hoe je mooie foto’s maakt met je camers (op je

einde, wat ga je leren?

Je kunt aan de hand van foto’s een verhaal maken.

Wat ken je en kun je aan het

Duur van de workshop
1 blok = 50 minuten

mobiel).

Je kunt je creativiteit inzetten.
200 minuten – 4 blokken

Minimum- en maximumaantal 30 leerlingen
deelnemers:

Profiel, werkveld,

vervolgopleiding, trefwoorden
Doelgroep en talent:
Wat neem je mee naar de
workshop?

Fotografie, acteren, regisseren, verhalen vertellen
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 met fotografietalent of -

ambitie.

Jouw telefoon en de oplader.

Eventueel je fotocamera, de oplader en een usb-kabel.
Je laptop plus de oplader.

Je schrift en een goed gevuld etui.

Gitaarspelen

Naam leerling:

Wytze

Wat ga je doen?

Ook jij kunt gitaar leren spelen!

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de

basisbeginselen van het spelen van gitaar. Lukt het jou om
aan het eind van de workshop een liedje te spelen?
Doelen:

Je kunt aan het einde van de week de basis van het gitaar

Wat ken je en kun je aan het

spelen

Duur van de workshop

150 minuten = 3 blokken

Aantal deelnemers:

8

Profiel, werkveld,

Gitaarspelen, creativiteit, muziek maken, akkoorden, noten

Doelgroep en talent:

Leerlingen uit de onderbouw die gitaar willen leren spelen.

Wat neem je mee naar de

Als je zelf een gitaar hebt, neem die lekker mee!

einde, wat ga je leren?
1 blok = 50 minuten

vervolgopleiding, trefwoorden

workshop?

DJ workshop o.l.v. DJ Marc Volt

Naam teamlid:

Eline

Wat ga je doen?

DJ Marc Volt gaat jullie de fijne kneepjes van het DJ vak leren.
Wat komt er allemaal bij kijken en hoe maak je nu zo’n vette
track?!
Vervolgens ga je zelf aan de slag met echte DJ software om je
eigen nummer te maken. Dus heb je er altijd al van gedroomd
om je kunsten te vertonen op festivals en ben jij wellicht de
volgende Martin Garrix? Dan is deze workshop voor jou!
Over Marc Volt:

Je kunt wel zeggen dat Marc Volt één van
de meest veelbelovende talenten is in de House scene. Met
releases bij verschillende grote platenlabels als Snatch!, Sweat
it Out, Stereo Production, Toolroom
and Axtone, heeft hij zijn plek geclaimd.
Hij heeft gedraaid op verschillende internationale festivals zoa
lsSexy By Nature in Rotterdam en Mysteryland in
Amsterdam. Zijn track’ In My Mind’ met Sunnery James en Ryan
Marciano was de most supported track in 2018. He is here to
stay!
Insta: marcvolt

Spotify: in the box (playlist)
Web: www.marcvolt.com
Doelen van de
workshopserie:

• Je kan benoemen hoe een elektronisch nummer in elkaar

zit

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

Duur van de
workshop

Aantal deelnemers
Profiel, werkveld,

vervolgopleiding,

• Je leert te werken met een mixprogramma dat ook

door DJ’s gebruikt wordt

• Je kunt je eigen nummer maken/mixen

100 minuten.

De workshop wordt 2 x aangeboden.
15 leerlingen per workshop
Creatief, muziek, management (C&M, E&M)

trefwoorden

Doelgroep en
talent:

Iedereen die ambities in de elektronische muziekwereld heeft
of het leuk vindt om creatief met muziek en mixen bezig te
zijn.

Wat neem je mee?

Pen en papier om aantekeningen te maken.

Improvisatietheater

Naam teamlid:

Nico

Wat ga je doen?

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

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

Dan kies je voor Improvisatie theater!
Je gaat leuke, grappige en spannende toneeloefeningen doen
en vooral veel lol hebben.
Doelen:

Wat ken je en kun je aan het

•
•

einde, wat ga je leren?

Je kunt beter improviseren

Je kent jezelf (en de andere mensen die meedoen)
beter

•
•

Je weet dat gek doen heel normaal is

Je leert op jezelf en anderen te vertrouwen

Duur van de workshop

2 blokken van 50 minuten = 100 minuten

Aantal deelnemers:

20 leerlingen

1 blok = 50 minuten
Profiel, werkveld,

vervolgopleiding, trefwoorden

•
•
•
•

Theateropleiding
Communicatie
Trainingen

Presenteren

Doelgroep en talent:

Iedereen mag mee doen!

Wat neem je mee naar de

Makkelijke kleding. En een flesje water is handig.

workshop?

Improvisatietheater

Naam teamlid:

Mare & Milou

Wat ga je doen?

Wij geven een theaterworkshop!

We gaan verschillende dingen doen die te maken hebben met
improvisatie. We gaan met beginnen met een voorstelrondje
doormiddel van een spel. Hierbij gaan we oefenen met

verschillende emoties. Vervolgens gaan we verschillende
dramaspelletjes spelen.

Doelen van de workshop Aan het einde van de workshop ben je meer te weten gekomen
serie: Wat ken je en kun
je aan het

einde, wat ga je leren?
Duur van de workshop

over improvisatietheater en heb je hier op een leuke en actieve
manier kennis meegemaakt.
50 minuten

1 blok = 50 minuten
Minimum- en maximum
aantal deelnemers:

15 leerlingen

Profiel, werkveld, vervolg Drama, improvisatie, theater en creativiteit
opleiding, trefwoorden
Doelgroep en talent:

Creatieve kids die (willen leren te) durven!

Wat neem je mee?

Verkleedkleding

Interactieve Theater Game!

Naam
Wat ga je doen?

Emilie & Kirsten & Marjoes Baas in samenwerking met
Global Education en Just Diggit

Interactieve theater experience waarin theater, game

en duurzaamheid samenkomen.

Doelen:

Je wordt je bewust van je eigen groene voetstap op aarde

einde, wat ga je leren?

Je kunt gedachten, standpunten en ideeën uitleggen en

Wat ken je en kun je aan het

Je leert spelenderwijs duurzame oplossingen bedenken
presenteren op een unieke manier

Duur van de workshop

150 minuten = 3 blokken.

Aantal deelnemers:

25 leerlingen

1blok = 50 minuten

Profiel, werkveld,

Deze workshop wordt 2 x aangeboden.

Theater, duurzaamheid, creativiteit, oplossingen,

vervolgopleiding,

presenteren

Doelgroep en talent:

Je bent theatraal, staat graag op het toneel en vindt het leuk

trefwoorden

om voor groepen te spelen en te presenteren – of je wilt dat
graag leren.

Wat neem je mee naar de

Heel veel enthousiasme, lef & creativiteit

Welke kosten zijn er
verbonden aan deze
workshop?

De workshop is ontwikkeld samen met professioneel

workshop?

musicalactrice Jeannine La Rose bekend van Mary Poppins,
Tina Turner de musical en Color Purple. Er is een enorm
spelkleed er zijn dobbelstenen, filmpjes, pionnen,

speelkaarten en een grote koffer met onbekende inhoud!

W4Kangeroewedstrijd

Naam teamlid:

Robert

Wat ga je do en?

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die
jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en
door heel veel leerlingen wordt gemaakt.

Ook !mpulse Kollum gaat dit jaar meedoen! En jij kunt je daar
tijdens deze workshop al op voorbereiden.

Doe jij mee als wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF?
Het gaat om flink wat verrassende vraagstukken die stuk voor
stuk een vonkje creativiteit en een flits van inzicht, vragen.

Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke?
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze
steeds pittiger.

Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?

Je kunt individueel meedoen maar ook als tweetal.
Meedoen met W4Kangoeroe is creatief wiskundeplezier voor
iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel.
Doelen:

De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te

het einde, wat ga je

kan zijn en dat ervaart dat je veel meer kunt dan je zelf dacht!

Duur van de workshop

100 minuten

Aantal deelnemers

20 leerlingen

Profiel, werkveld,

Wiskunde, puzzelen, pittige vraagstukken, rekenkracht,

Wat ken je en kun je aan laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend
leren?

1 blok = 50 minuten

vervolgopleiding,
trefwoorden

Doelgroep en talent:

hersengymnastiek, wiskundewedstrijd, creativiteit

Leerlingen met creatief en rekenkundig denkvermogen en
probleemoplossers – of leerlingen die dit willen leren en
ontwikkelen.

Wat neem je mee naar de Pen, potlood en rekenmachine
workshop?

Keramiek

Naam teamlid:

Marrit

Wat ga je doen?

Tijdens deze workshop ga je aan de slag

met keramiek. Keramiek is aardewerk wat gebakken wordt in

een keramiekoven. Door de klei te bakken wordt het sterk en
waterbestendig. Je kunt hier dus je eigen servies maken,

kaarsenhouders, pennenbakjes, vazen of bijvoorbeeld een
portret van klei - en nog veel meer.
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

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

keramiekproces in zijn werk gaat.

stuk keramiek gemaakt waar je trots op bent.

Duur van de workshop

Een dagdeel aaneengesloten.

Aantal deelnemers

Maximaal 15 leerlingen.

Profiel, werkveld,

Creatief, keramiek, servies, product

Doelgroep en talent:

Iedereen die het leuk vindt om met klei bezig te zijn.

Wat neem je mee?

Een goed gevuld etui.

vervolgopleiding, trefwoorden onderwerp, pottenbakken, kunst.

Leren presenteren

Naam teamlid:

Remco

Wat ga je doen?

Presenteren kun je leren. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit

ontspannend en overtuigend doet? Het antwoord: veel
oefenen. Je leert het door het te doen. Tijdens deze

workshop leer je om te presenteren op een zelfverzekerde
manier. Hoe sta je? Wat zeg? En wat is presenteren
eigenlijk?
Doelen:

Je presentatievaardigheden zijn verbeterd.

einde, wat ga je leren?

volgende keer.

Wat ken je en kun je aan het

Je zult je zekerder voelen als je moet presenteren de

Duur van de workshop

150 minuten = 3 blokken

Aantal deelnemers

15

Profiel, werkveld,

Presenteren, zelfvertrouwen, spreken, houding,

1 blok = 50 minuten

vervolgopleiding, trefwoorden

lichaamstaal.

Doelgroep en talent:

Iedereen die geïnteresseerd is en (beter) wil leren

Wat neem je mee naar de

Heel veel enthousiasme en een flinke portie lef.

workshop?

presenteren.

Moodboard maken

Naam leerlingen:

Marije en Carine

Wat ga je doen?

Een moodboard wordt ook wel een inspiratiebord
genoemd. We gaan onze inspiratie, gevoelens en
gedachten over interieur of kleding visualiseren.
Dus dit samenbrengen op één bord.

Doelen:

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

Je leert je gedachten, gevoelens en inspiratie
samen te voegen op een bord.

Duur van de workshop :

100 minuten = 2 blokken

Aantal deelnemers:

15

Profiel, werkveld, vervolgopleiding,

Creatief, mode, interieur

Doelgroep en talent:

Je bent creatief en bent je graag bezig met mode

Wat neem je mee naar de workshop?

Oude tijdschriften waar je in mag knippen.

trefwoorden

en/of interieur.

Pimp de JB

Naam teamleden:

Wiebe, Johanna & Bea

Wat ga je doen?

Doe mee en pimp de JB!
We gaan lekker schuren, vullen, ontvetten, aftapen,

voorstrijken, verven en sauzen. Muren, deuren, kozijnen, plinten en
plafonds, niets is ons te gek!

Daarnaast storten we ons op het decoreren en inrichten van de

lokalen, de grote hal, andere openruimtes en de verschillende kleine
ruimtes.

Zo fleuren en frissen we de boel lekker op!

Voor de klus- inrichtings- en VT-wonen-fanaten onder ons; tijdens
deze workshop kun jij je hart ophalen en je talenten laten shinen.
Doelen:

Je kunt schuren, vullen, afnemen, aftapen en verven.

aan het einde, wat ga

schuurmachine, verf, lak, vuller, tape, kwasten en rollers.

Wat ken je en kun je
je leren?

Je kunt werken met verschillende klusmaterialen, zoals een
Je kunt samenwerken met anderen aan een groot project.

Duur van de

4 blokken van 50 minuten = een dagdeel. Deze workshop wordt in

Aantal deelnemers:

Afhankelijk van de beschikbaarheid van teamleden: een maximum

workshop :

de ochtend en in de middag aangeboden.

van 30 leerlingen (per dagdeel) en 1 teamlid per 15 leerlingen
Profiel, werkveld,

vervolgopleiding,
trefwoorden

Doelgroep en talent:

Inrichting, decoratie, klussen, creativiteit, maatschappelijke bijdrage,
werken met je handen.
Alle leerlingen

Wat neem je mee naar Verfmaterialen en poetsdoeken - wat heb je nog thuis? Oude kleren,
de workshop?

een goed humeur en veel inspiratie!

Sieraden maken

Naam leerlingen:

Hedwig en Anouk

Wat ga je doen?

Heb je altijd ook al een leuke ketting of armband zelf willen

maken? Kom dan naar de workshop sieraden maken.
We gaan tijdens deze workshop onze eigen
sieraden ontwerpen en maken.

Doelen:

Wat ken je en kun je aan het

Je leert hoe je een zelf een sieraad ontwerpt en maakt.

einde, wat ga je leren?

Duur van de workshop

100 minuten = 2 blokken

Aantal deelnemers:

15

Profiel, werkveld,

Creatief, ontwerpen, ambacht, handwerk, sieraden

1 blok = 50 minuten

vervolgopleiding,
trefwoorden

Doelgroep en talent:

Creatieve leerlingen die graag zelf iets maken/ontwerpen.

Wat neem je mee naar de

Veel creativiteit! En heb je zelf kralen, draad en tangetjes?

workshop?

Neem jouw gereedschap lekker mee!

Spinnen met Bea

Naam teamlid:

Bea

Wat ga je doen?

Spinning is een sport die alles in zich heeft: uitdaging, afwisseling,

alles geven wat je in je hebt en de mogelijkheid om zowel op kracht
als op conditie te trainen. Je hebt er flink wat

doorzettingsvermogen voor nodig, je leert jezelf sportief uit te

dagen en je grenzen te verleggen èn je verbrandt tegelijkertijd flink
wat calorieën.
Doelen:

Tijdens een spinningtraining wissel je, op de maat van tracks met

aan het einde, wat ga

krachtig fietsen - alsof je flink bergop gaat. Hierbij wissel je steeds

Wat ken je en kun je
je leren?

een stevige beat, snelheden af. Van redelijk rustig, via sprints tot

van houding: je zit, staat en jumpt op je fiets - waarbij jij je handen
op meerdere plaatsen op het stuur kunt zetten. Je bent zelf de
eigenaar van de weerstandsknop op je fiets.

Fietsen op de spinningfiets is supergoed voor je lichaam!

De cardiotraining daagt je longen en je hart- en vaatstelsel uit
en je rug-, bil- en beenspieren worden er flink sterker van.
Flink zweten is dan ook gegarandeerd!

Duur van de workshop 1 blok van 50 minuten – deze workshop wordt 4 x aangeboden.

Ben je een gevorderd fietser? Schrijf je dan gerust in voor 2 blokken
achter elkaar!

Aantal deelnemers:

25 deelnemers

Profiel, werkveld,

Sport, doorzettingsvermogen, conditietraining, uitdaging, grenzen

vervolgopleiding

verleggen, BSM.

Doelgroep en talent:

Iedereen die sportief is ingesteld en een sportieve en
conditionele uitdaging niet uit de weg gaat.

Ook als je nog niet eerder hebt gespind ben je van harte welkom.
Wat neem je mee naar
de workshop?

Een sportoutfit, sportschoenen of fietsschoenen, een handdoek,
een bidon gevuld met water. En als je er eentje hebt: een

sporthorloge of hartslagmeter. Locatie: Voorstraat 32/Crossfit.

Streetdance

Naam leerlingen:

Nynke, Dieke & Isa (leerlingen 4HVB & Jorrit)

Wat ga je doen?

Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen die niet

zijn ontwikkeld in dansscholen, maar op straat, in clubs en
middelbare scholen, vooral in de Verenigde Staten.

Streetdance is al jaren de meest populaire hiphop-dansstijl in
videoclips, op Youtube, Tiktok, bij danswedstrijden en in
films.

Je maakt kennis met streetdance en leert in korte tijd een
simpele ‘’streetdance’’ uit te voeren.
Doelen:

Je leert verschillende danspassen die je uitvoert op het ritme

einde, wat ga je leren?

Daarnaast ligt de focus op flexibiliteit, snelheid, conditie en

Wat ken je en kun je aan het

Duur van de workshop
1 blok = 50 minuten

van de muziek.
concentratie.

2 blokken (100 minuten)
- Van 8.30 tot 10.10

- Van 10.25 tot 12.05

Aantal deelnemers:

15 leerlingen uit jaar 1 & 2)

Profiel, werkveld,

Dans, streetdance, urban, muziek, bewegen, flow

Doelgroep en talent:

Sportieve leerlingen en leerlingen die het leuk lijkt om hun

Wat neem je mee naar de

Sportieve kleding die geschikt is om in te dansen en je vrij in

vervolgopleiding, trefwoorden

workshop?

dans skills te ontwikkelen
te bewegen.

Crossfit

Naam teamlid:
Wat ga je doen?

Irma
Wil jij ook aan je kracht, conditie en lenigheid werken?
Doe dan mee met CrossFit!!

Het is een combinatie van olympisch gewichtheffen,

oefeningen met eigen lichaamsgewicht, gymnastiek/turnen
en atletiek. Alle bewegingen die worden gedaan

tijdens CrossFit zijn gebaseerd op de basisbewegingen van
het menselijk lichaam. Denk hierbij aan: tillen, duwen,
springen, gooien, klimmen en rennen. Het beoefenen

van CrossFit zorgt ervoor dat je je hele lichaam constant aan
het ontwikkelen en trainen bent, zodat je zo fit mogelijk
wordt. Door het competitie-element word je bovendien
continu uitgedaagd om jezelf te verbeteren.
Doelen van de

Het beoefenen van CrossFit zorgt ervoor dat je je hele

Wat ken je en kun je aan het

je zo fit mogelijk wordt.

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

Duur van de workshop
1 blok = 50 minuten

lichaam constant aan het ontwikkelen en trainen bent, zodat

2 blokken per workshop (50 minuten Crossfit en de rest
voor reistijd naar de sportschool/ omkleden).
Deze workshop wordt 3 x aangeboden.

Aantal deelnemers:

10 leerlingen

Profiel, werkveld,

Deze workshop wordt gehouden bij Crossfit Kollum,

Doelgroep en talent:

CrossFit is geschikt voor iedereen: jong of oud, topatleet of

vervolgopleiding, trefwoorden Voorstraat 32 (schuin achter de Campus)

beginnende sporter. Het doel van deze sport is namelijk om
je zo fit mogelijk te laten zijn, zodat je lekker in je vel zit.

Wat neem je mee?

Sportkleding, een flesje water en een flinke dosis energie!

Voetbal

Naam teamleden:

Jorrit & Otto Christiaan

Wat ga je doen?

We organiseren een voetbaltraining in carrousel vorm waarbij

we diverse afrondoefeningen doen. Na een eetpauze ronden
we de activiteit op gepaste wijze af; na

een tactische wedstrijdbespreking (twee teams van

15, met Otto Christiaan en Jorrit als coaches) sluiten we af
met een fanatieke en sportieve pot voetbal.
Doelen:

- Je leert hoe een goede warming-up in elkaar steekt

Wat ken je en kun je aan het

- Je leert hoe je de kans op een doelpunt vergroot bij het

einde, wat ga je leren?

afronden op doel.

- Je leert hoe je je tegenstander tactisch de baas kunt

worden.
Duur van de workshop
1 blok = 50 minuten
Aantal deelnemers
Profiel, werkveld,

1 workshop = 4 volledige blokken.

Je volgt dus 4 lessen als je meedoet.
Locatie: VV Kollum
30 leerlingen
- Sportieve leerlingen, teamspelers.

vervolgopleiding,

- BSM'ers

Doelgroep en talent:

Sportief, voetballers

trefwoorden

- CIOS / Alfa College Sport & Bewegen of HBO ALO

Voor leerlingen uit jaar 3,4,5 en 6

Wat neem je mee naar de

Geschikt schoeisel (voetbalschoenen), sportkleding en

workshop?

eten/drinken.

Survivallen in Kollumeroord

Naam teamlid
Wat ga je doen?

Jan
Voor de echte bikkels en sportievelingen. Lekker

sporten op de survival- en tokkelbaan en kanovaren (bij
weer of geen weer) in Kollumeroord.
Uiteraard fietsen we hier naartoe.

Doelen:

Je sportieve grenzen opzoeken, samenwerken, genieten

Wat ken je en kun je aan het einde, van de natuur.
wat ga je leren?

Duur van de workshop

2 x een groep van 15 leerlingen.

Aantal deelnemers:

15 ’s morgens en 15 ’s middags.

1 blok = 50 minuten

In de ochtend en in de middag.

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, ALO, BSM, natuur (algemeen), sportief, sociaal en
trefwoorden

samenwerken in groepen.

Doelgroep en talent:

Sportievelingen en survivalfanaten – en/of leerlingen die

Wat neem je mee naar de

Fiets, sportieve (zwem-) kleding, handdoek en schone

workshop?

deze talenten willen ontdekken of ontwikkelen.

(droge) kleding.

