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Maak samen het kerstbuffet

Naam

Alle leerlingen samen met hun coaches

Wat ga je doen?

Op donderdag 23 december tussen 15.15 uur en 17.00 uur is
er voor en door iedere klas een gezellig kerstbuffet

georganiseerd – waarmee we het kalenderjaar 2021 @!K
afsluiten.

Dat betekent dat jullie samen met je coach de taken gaan

verdelen voor wat betreft het maken van verschillende hapjes
en drankjes – binnen het gekozen thema, het stylen van het
lokaal en de kersttafel en de opstelling van het buffet.
Doelen:

Samen met je coach en je klas een gezellig kersbuffet

Duur van de workshop

Donderdag 23 december tussen 15.15 uur en 17.00 uur

Aantal deelnemers

Iedere klas samen met de coaches

Trefwoorden

Wat neem je mee naar de
workshop?

organiseren.

Kerst, kerstbuffet, kerstsfeer, gezellig, horeca, catering,

organisatie, decoreren, stylen, koken.
Gezelligheid en kerstsfeer.
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Oostenrijks gerecht maken

Naam teamlid:
Wat ga je doen?

Janine
Oostenrijks gerecht maken

Doelen van de workshopserie: Je kunt aan het einde van deze workshop zelf een Oostenrijks
Wat ken je en kun je aan het

gerecht maken. De voertaal tijdens deze workshop is

Duur van de workshop

1 lesuur van 50 minuten

Deelnemers

6 leerlingen

Profiel, werkveld,

Taal, Duits, Oostenrijks, Cultuur, Geschiedenis

Doelgroep en talent:

Leerlingen die graag over de grens leren koken, spreken en

Wat neem je mee?

Als je er eentje hebt: een mixer en/of een grote koekenpan.

einde, wat ga je leren?

vervolgopleiding, trefwoorden

natuurlijk Duits!

lezen.
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Mexicaanse Nacho’s maken

Naam

Milka, Nienke & Fleur – 4HV

Wat ga je doen?

We gaan Mexicaanse Nacho’s maken!

Doelen:

Je leert overheerlijke Mexicaanse Nacho’s te maken.

Duur van de workshop

4 lesuren van 50 minuten – 200 minuten - dagdeel

Wanneer wordt de workshop

21 december

Aantal deelnemers

15 leerlingen

aangeboden?

Trefwoorden

Koken, Mexico

Doelgroep en talent

Mensen die houden van koken en gezelligheid

Wat neem je mee naar de

Gezelligheid!

workshop?
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Bonbons maken

Naam

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

2 lesuren van 50 minuten - 100 minuten

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.
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Kaneelkoekjes bakken in kerstsfeer

Naam

Lynke, Rianne en Mathilde

Wat ga je doen?

Kaneelkoekjes bakken in kerstsfeer

Doelen van de workshopserie:

Aan het eind van deze workshop kun je kaneelkoekjes

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

bakken.

Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten

Deelnemers

16

Profiel, werkveld,

Koekjes bakken, kerstsfeer

Doelgroep en talent:

Iedereen die het leuk vindt om kaneelkoekjes te leren

Wat neem je mee?

Recept, kerstdecoratie, muziek box

1 blok = 50 minuten

vervolgopleiding, trefwoorden

bakken
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Gebak maken voor ouderen

Naam:

Iris de Graaf, Marit van der Land, Hernieke Adema &

Wat ga je doen?

Gebak maken voor ouderen en uitdelen aan ouderen

Doelen van de workshopserie:

Aan het einde heb je mensen in je omgeving blij

Henny van Heusden
in de omgeving.

gemaakt met een heerlijk stukje gebak.

En natuurlijk leer je verschillende soorten gebak te
maken en daarbij recepten te lezen.
Duur van de workshop

3 lesuren van 50 minuten – 150 minuten

Deelnemers

20 deelnemers.

Trefwoorden

Zorg, sociaal maatschappelijk werk, koken, horeca,

Doelgroep en talent

Doelgroep: Ouderen, Talenten: samenwerken

Wat neem je mee?

Een goed humeur, recepten van gebak en wellicht

1 blok = 50 minuten

ouderenzorg

alvast een aantal ingrediënten.
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Eredivisie

Naam

Berthold

Wat ga je doen?

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de

Nederlandse eredivisie. We gaan met elkaar op een actieve
manier informatie opzoeken over verschillende clubs,

onderzoeken we hoe de Nederlandse clubs aan geld komen
en hoe ze financieel gezond blijven. En wat doet de huidige
situatie met de clubs?

We sluiten deze workshop af met een eredivisiequiz, waarbij

we in teams gaan strijden voor de overwinning. Hierbij wordt
je opgedane kennis getest.
Doelen van de workshopserie

û Je maakt kennis met wat er allemaal bij een betaald
voetbalclub komt kijken.

û Je maakt kennis met de verschillende clubs in de

eredivisie en de historie van deze verschillende clubs.

Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten - 100 minuten.

Aantal deelnemers:

15

Profiel, werkveld,

Betaald voetbal, Eredivisie, sponsors, historie, economie,

Doelgroep en talent:

Voetballiefhebbers.

Wat neem je mee?

Een goed humeur!

vervolgopleiding, trefwoorden financiën.
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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

Profiel, werkveld,

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

einde, wat ga je leren?

vervolgopleiding, trefwoorden

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

device waarop je FIFA speelt.
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Zaalvoetbaltoernooi

Naam

Jorrit

Wat ga je doen?

We gaan een zaaltoernooi spelen in de van

Doelen van de workshopserie

Lekker gezond en actief bezig met zaalvoetbal.

der Bijhal.

En daarbij natuurlijk jouw motorische en sociale
skills ontwikkelen.

Duur van de workshop

2 lesuren – 100 minuten

Aantal deelnemers

Minimaal maximaal 20.

Profiel, werkveld, vervolgopleiding,

Sportief, voetbal, gezonde leefstijl

Doelgroep en talent:

Leerjaar 1 en 2

trefwoorden

ALO/CIOS

Sportievelingen, bij voorkeur voetballers en
voetbalsters!!

Wat neem je mee?

Sportschoenen, sportkleding, een bidon met water
en een gezonde snack.
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StudietijdXXL

Naam teamlid:

Verschillende teamleden

Wat ga je doen?

Heb je het gevoel dat je nog niet helemaal klaar bent voor

Wat ken je en kun je aan het

wel een beetje ondersteuning bij gebruiken?

Doelen van de workshopserie: de toetsweek die na de kerstvakantie start? En kun je daar
einde, wat ga je leren?

We bieden jou de mogelijkheid om tijdens studietijdXXL in
alle rust en stilte en onder begeleiding van een teamlid:
û

op school aan de slag te gaan met een gedegen
voorbereiding op je toetsweek.

û
û
û

of je PWS en/of PO’s af te maken.

of je portfolio volgens PTO of PTA te vullen.

of andere klussen op te pakken die je nog moet
klaren volgens je PTO Of PTA.

Duur van de workshop

50 minuten

Je kiest mimimaal 2 lesuren Studiewerktijd – of 5H een
dagdeel PWS.

Doelgroep en talent:

Alle leerlingen van leerjaar 3, 4, 5 en 6.

Wat neem je mee?

Leermateriaal: boeken, schriften, een device en een goed

Alle leerlingen
gevuld etui.
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VakwerktijdXXL

Naam teamlid:

Verschillende teamleden

Wat ga je doen?

Wil je nog een keer uitleg over dat moeilijke onderwerp?

Wat ken je en kun je aan het

Heb je een steuntje in de rug nodig bij de voorbereidingen

Doelen van de workshopserie: Snap je die lastige opgave van dat ene vak nog niet?
einde, wat ga je leren?

op je toets?

Heb je vragen over de stof van een vak?
Wil je samen met andere leerlingen en je docent de stof voor
de toets nog een keer doornemen?

Dat kan in de talentweekXXL tijdens vakwerktijdXXL.
Duur van de workshop

1 lesuur van 50 minuten

Doelgroep en talent:

Alle leerlingen van leerjaar 3, 4, 5 en 6 – kiezen minimaal 2
uren vakwerktijd.
Alle leerlingen

Wat neem je mee?

De leermaterialen van het vak dat je kiest: boeken, schriften,
een device en een goed gevuld etui.
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Motivatiekompas

Naam ‘teamlid’:

Medewerkers van de Motivatiekompas & je coach.

Wat ga je doen?

Tijdens deze workshop kom je erachter wat je motivatie en

drijfveren zijn. Onder begeleiding van externe experts kom
je doormiddel van verschillende opdrachten en activiteiten

erachter wat jij nou echt leuk vindt om te doen, waar je blij
van wordt en waar jouw passie ligt.
Doelen van de workshop

û
û
û

Ontdekken wat jou motiveert;

Ontdekken wat je drijfveren zijn;
Leren waar je passie ligt.

Duur van de workshop

Maandag 20 december – de hele dag

Aantal deelnemers:

Verplichte workshop voor leerjaar 3

Profiel, werkveld,

LOB, motivatie, passie & drijfveren.

Doelgroep en talent:

Alle leerlingen van leerjaar 3T en 3HV

Wat neem je mee?

Laptop, pen en papier.

vervolgopleiding, trefwoorden
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Bodycombat

Naam
Wat ga je doen?

Irma
Body combat - bij beweegcentrum Balanza

Doelen van de workshopserie: Body Combat is een cardio-workout, waarbij je met veel kracht
Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

al je energie eruit gooit. Je komt helemaal los met dit

programma. Het programma is geïnspireerd op de Oosterse

vechtkunst en bestaat uit veel verschillende disciplines zoals
karate, boksen, taekwondo, Tai Chi en Muay-Thai.

Je begint de les met het leren van de verschillende bewegingen.
Dit zorgt ervoor dat je goed bent opgewarmd. Tijdens de les

visualiseer je je tegenstander en kan het gevecht beginnen. Je

geeft alles wat je kan en tussen de rondes door even uitrusten,
om er vervolgens weer vol voor te gaan.

Aan het einde stretch je al je spieren en heb je er weer een
flinke training opzitten.

Gooi al je vechtlust eruit en werk aan je conditie en kracht, wat
wil je nog meer?!
Duur van de workshop

1 blok van 100 minuten

Aantal deelnemers

Maximaal 16 deelnemers

Trefwoorden

Sport, cardio, workout, vechtkunst.

Doelgroep en talent:

Deze workshop wordt twee keer aangeboden 1 x voor leerjaar

Wat neem je mee?

Sportkleding inclusief schoenen en een flinke dosis energie!

1 en 2 en 1 x voor alle leerjaren.

En vergeet niet iets te drinken te nemen, je hebt het nodig!
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Sporttoernooi

Naam

Toots, Gerben & Said

Wat ga je doen?

Een sporttoernooi spelen

Doelen

De basis van elke sport kunnen en kennen.

Duur van de workshop

4 lesuren van 50 minuten = 200 minuten

Wanneer wordt de workshop

Woensdag in de van der Bijhal

Deelnemers

20 leerlingen

aangeboden?

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, Sport, LO, gezonde leefstijl, conditie.
trefwoorden

Doelgroep en talent:

Leerlingen van leerjaar 1 en 2

Wat neem je mee naar de

Sportkleding, zaalschoenen, een bidon, iets gezonds

workshop?

om te eten.

We gebruiken materialen uit de berging van de Van der
Bijhal.
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Mountainbiken

Naam

Anja Kloosterman & Arnold Kloetstra

Wat ga je doen?

We stappen voor de Campus Kollum op de mountainbike en fietsen
een leuke en uitdagende tocht in de omgeving van Kollum. Hou je
van snelheid, modder en ben je niet bang om jezelf uit te dagen?
Dan zit je bij ons wel goed.

Doelen:

Na afloop van deze tocht ben je in staat om op een verantwoorde
manier te mountainbiken, beheers je verschillende

technieken en heb je geleerd in een groep te fietsen.
Duur van de workshop 4 lesuren van 50 minuten - 200 minuten - dagdeel
Wanneer wordt de

Donderdagochtend en -middag.

Aantal deelnemers

15 leerlingen

Trefwoorden

Outdoor, sport, uitdaging, behendigheid.

Doelgroep en talent:

Sportievelingen die van een uitdaging houden en het niet erg

Wat neem je mee naar

Verplicht: een goed werkende mountainbike, een fietshelm, een

workshop aangeboden?

de workshop?

vinden om vies te worden.

bidon met drinken, een tas met schone kleding.

Advies: geschikte (warme) fietskleding waaronder handschoenen.
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Workshop Crossfit

Naam

Irma

Wat ga je doen?

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 workshopserie Het beoefenen van CrossFit zorgt ervoor dat je je hele

lichaam constant aan het ontwikkelen en trainen bent, zodat
je zo fit mogelijk wordt

Duur van de workshop

1 lesuur van 50 minuten

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!
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Spinnen

Naam teamlid:
Wat ga je doen?

Bea
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

Wat ken je en kun je

Tijdens een spinningtraining wissel je, op de maat van tracks met
een stevige beat, snelheden af. Van redelijk rustig, via sprints tot

aan het einde, wat ga krachtig fietsen - alsof je flink bergop gaat. Hierbij wissel je steeds
je leren?

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 lesuur van 50 minuten. Ben je een gevorderd fietser? Schrijf je dan
gerust in voor 2 blokken achter elkaar!

Aantal deelnemers

20 deelnemers

Profiel, werkveld,

Sport, doorzettingsvermogen, conditietraining, uitdaging, grenzen

Doelgroep en talent:

Iedereen die sportief is ingesteld en een sportieve en

vervolgopleiding

verleggen, BSM.

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 Een sportoutfit, sportschoenen of fietsschoenen, een handdoek en
de workshop?

een bidon gevuld met water. En als je er eentje hebt: een

sporthorloge of hartslagmeter. Locatie: Voorstraat 32/Crossfit.
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Swingende Salsa Latin Solo Workshop

Naam
Wat ga je doen?

Latindansschool Hildansa
Lekker swingen op latinritmes en reggeaton en je leert de
basis van salsa. Je danst solo zonder danspartner in een
groep

Doelen:

û

einde, wat ga je leren?

û

Wat ken je en kun je aan het

Je leert de basisritme van de Salsa, Merengue en
Bachata

Je leert de basispassen van de Salsa, Merengue en
Bachata.

Duur van de workshop

1 lesuur van 50 minuten

Deelnemers

16

Profiel, werkveld,

Interesse voor dans en cultuur, bewegen (op muziek).

Doelgroep en talent:

Gevoel voor ritme, aanleg voor dansen, interesse voor

Wat neem je mee naar de

Soepele en comfortabele kleding aandoen en schoenen waar

vervolgopleiding, trefwoorden Interesse voor Spaanstalige muziek.

workshop?

latinmuziek.

je goed op kunt lopen en dansen.
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Volleybal

Naam

Jan

Wat ga je doen?

Volleybalworkshop en techniekcircuit Volleybal in de
v/d Bijhal.

Doelen:

Wat ken je en kun je aan het

û

einde, wat ga je leren?

Je weet hoe je diverse volleybaltechnieken kunt
toepassen

û

Je kunt een positioneel wedstrijdje Volleybal
spelen

Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten – 100 minuten

Deelnemers

14

Trefwoorden

Sport, Volleybal, bewegen, sporttechniek, lifestyle

Doelgroep en talent:

Geïnteresseerden en gevorderden – in Volleybal.

Wat neem je mee naar de

Sportkleding, zaalschoenen en een bidon met water.

workshop?
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Darten

Naam

Jan

Wat ga je doen?

Darten – op de JB.

Hoe speel je een correct potje darts? Zo snel mogelijk
op 0 komen, horen we je denken. En liefst ‘one
hundred and eighty’ gooien, natuurlijk.
Maar dat zit toch even anders…

Tijdens deze workshop leer je spelenderwijs alle ins en
outs van de sport darts.
Doelen:

û

Wat ken je en kun je aan het einde,

û

wat ga je leren?

Je kent de spelregels van darts

Je kunt samen gezellig een concentratiespel
spelen

û

Je kunt snel rekenen

Duur van de workshop

2 lessen van 50 minuten – 100 minuten

Aantal deelnemers

9

Profiel, werkveld, vervolgopleiding,

Sport, prof, darten, concentratie, behendigheid,

trefwoorden

rekenen

Doelgroep en talent:

Geïnteresseerden

1 blok = 50 minuten

Wat neem je mee naar de workshop? Eigen dartpijlen
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Spaanse Kerst

NAVIDAD EN ESPAÑA

Naam teamlid:

Aaltine

Wat ga je doen?

Kennismaken met de tradities en gebruiken rondom kerst in
Spanje. En iets met druiven..

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

û
û
û

Spaanse kerstliedjes zingen.
Bingo spelen in het Spaans.

Spaanse woordjes leren die met kerst (en eten) te
maken hebben

û
Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten -100 minuten

Aantal deelnemers

15 leerlingen

Trefwoorden

Kennis van de wereld, Spanje, Spaanse taal, taalopleiding.

Doelgroep en talent:

Leerlingen met taalgevoel, zangtalent en honger naar

Wat neem je mee?

Een goed humeur, pen en papier

Spaanse cultuur.
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Spelletjes met de Nederlandse taal

Naam

Hester

Wat ga je doen?

De Nederlandse taal gecombineerd met leuke spelletjes!
Je gaat in een groepje

Grammaticale Jenga of spellingsJenga spelen. Je mag je talent
laten zien tijdens een potje Boggle, je speelt het enige echte
tekstverbandenkwartet of je gaat aan de slag met
30 seconds!
Doelen:

• Je gaat op verschillende manieren actief de slag met de

einde, wat ga je leren?

• Je werkt samen, leert van de spelvorm en van elkaar.

Duur van de workshop

1 lesuur van 50 minuten

Wat ken je en kun je aan het

Aantal

Nederlandse taal.

16 leerlingen

Profiel, werkveld,

Verdieping & verbreding van de Nederlandse taal

Doelgroep en talent:

Alle leerjaren

Wat neem je mee naar de

In overleg met Hester een goed spel.

vervolgopleiding, trefwoorden

workshop?
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Nieuwe spelletjes spelen

Naam

Sanne, Noah en Rinie & Femke

Wat ga je doen?

De bordspellen zijn weer helemaal terug van weggeweest.

Sterker nog, ze zijn weer helemaal hip! Dat snappen wij wel.
Hoe leuk en gezellig is het om met je vrienden, klasgenoten
of familie een potje 30 Seconds, Qwixx, Regenwormen of
Ticket to ride te spelen!

Doelen:

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

We gaan lekker spelletjes spelen en nieuwe spellen
uitproberen.

Duur van de workshop

2 lesuren va 50 minuten

Wanneer wordt de workshop

Dinsdag en Donderdag

Aantal deelnemers

20

Profiel, werkveld,

Spellen, activiteiten, denksport, behendigheid, competitie,

Doelgroep en talent

Iedereen die van spelletjes spelen houdt

Wat neem je mee naar de

Jouw favoriete en nieuwe (bord)spelletjes

aangeboden?

vervolgopleiding, trefwoorden PABO.

workshop?
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Monopoly

Naam

Otto Christiaan

Wat ga je doen?

Het is bijna kerst! En wat hoort er bij kerst? Spelletjes spelen!
Ben jij een spelletjesfanaat en wil jij ten koste van een ander graag

alles winnen? Wil je in de tussentijd ook nog eens jouw economische
vakkennis verdiepen?

Monopoly is het beroemde vastgoedspel voor snelle onderhandelaars
waarin spelers kopen, verkopen, onderhandelen en ruilen om de
ultieme rijkdom te behalen.. De ingrediënten om te winnen zijn

natuurlijk tactiek, maar ook een beetje geluk. Het doel van het spel is
om groot te worden door straten te kopen, huizen en hotels te
bouwen. Koop de Grote Markt Groningen of de Kalverstraat

Amsterdam. Bij veel mensen zal dit spel nostalgie opwekken, maar

het is ook nog steeds een fantastisch spel om voor de eerste keer te
spelen.
Doelen:

û

Je weet aan het eind van deze workshop hoe een
hypotheeklening in elkaar steekt

û
û

Je kunt na afloop uitleggen wat dividend is

Je kunt na afloop de schaarste op de woningmarkt verklaren

Duur

4 lesuren van 50 minuten – dagdeel op woensdagochtend

Deelnemers

6 leerlingen per spelbord – 12 leerlingen

Trefwoorden

E&M

Doelgroep en talent:

4 klas en hoger. Fanatieke spelers.

Vastgoedmakelaars en huisjesmelkers in spé

Wat neem je mee naar Gezonde portie fanatisme en Monopoly
de workshop?
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Schaken

Naam teamlid:

Michiel (5H)

Wat ga je doen?

Je leert hoe je moet schaken.

Doelen van de workshopserie: û
û
û

Je leert de spelregels van schaken
(Beter) leren schaken

De beste schaaktechnieken en tactieken

Duur van de workshop

2 lesuren - 100 minuten

Aantal deelnemers

20 leerlingen

Trefwoorden

Schaken, loper, paard, toren, tactiek, denksport.

Doelgroep en talent:

Alle leerlingen die interesse hebben in schaken.

Wat neem je mee?

Schaakbord en stenen, schaakboeken.
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Schaaktoernooi

Naam

Robert

Wat ga je doen?

We gaan een schaaktoernooi organiseren. Wie is de
beste schaker van !mpulse Kollum? Tip: volg eerst
de schaken van Mechiel!

Doelen:

Het doel is eenvoudig: verover de koning. Het draait

ga je leren?

jouw beste zet en wat kan de tegenstander

Duur van de workshop

4 lesuren va 50 minuten

Minimum- en maximumaantal

20 leerlingen

Wat ken je en kun je aan het einde, wat om de ontdekkingstocht naar dat doel. Wat is steeds

deelnemers:

Profiel, werkveld, vervolgopleiding,
trefwoorden

doen? Wie is hierin het best?

Denksport, schaakliefhebbers

Doelgroep en talent:

Schaakliefhebbers

Wat neem je mee naar de workshop?

Je schaakbord en schaakstukken
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Teaser Junior Honours College

Naam ‘teamlid’

Max Leißring

Wat ga je doen?

Je krijgt een workshop over het Junior Honours College.
https://www.rug.nl/sciencelinx/leerlingen/jhc

Doelen van de workshopserie:

û

Wat ken je en kun je aan het

Je maakt kennis met een uitdagend programma dat
je aan het denken zet over jezelf en de wereld, in

einde, wat ga je leren?

een uitdagende pressure cooker.
û

Je denkt mee over dit programma, leert iets over

jezelf en anderen en je weet beter of je later dit jaar
misschien mee wilt doen aan het Junior Honours
College op NHL Stenden.
Duur van de workshop

2 lesuren - 100 minuten.

Aantal deelnemers

20 leerlingen.

Trefwoorden

Dit is een introductie van een programma wat NHL Stenden

Doelgroep en talent:

Iedereen die open en nieuwsgierig is en nieuwe dingen

Wat neem je mee?

Er komt een voorbereidende opdracht die je ongeveer 20-

aanbiedt aan leerlingen die een uitdaging zoeken.
durft te doen.

30 minuten kost. En je neemt je nieuwsgierigheid mee.
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Shakespeare movie

Namen

Eline & Anna

Wat ga je doen?

Workshop 1: (deel van) film kijken en vergelijken
met Shakespeare play

Workshop 2: Meerdere plots van Shakespeare plays bekijken
en eentje kiezen

Worksop 3: Shakespeare

play moderniseren naar een hedendaagse film

Workshop 4: Een scène uit de film filmen en editen
Doelen:

1. Recognize different features from Shakespeare plays

Wat ken je en kun je aan het 2. Understand how to break down a
einde, wat ga je leren?

Shakespeare play (5/6hv)

3. Create a modern scene inspired by a Shakespeare play
4. Evaluate

Duur van de workshop

4 lesuren minuten – 200 minuten – een dagdeel

Wanneer wordt de workshop 2 x op woensdag en donderdag
aangeboden?

Aantal deelnemers

16

Trefwoorden

Drama, script, reading, English, Shakespeare plays, films,

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

editing, No Fear Shakespeare
•

Engels & Drama

•

Alle leerlingen zijn welkom

1.

Device

3.

Eventueel: app moviemaker/splice/video editor

2.

Pen
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Toneel/drama & tekenen/kunst

Naam

Olivier en Jessi (1A) & Johanna

Wat ga je doen?

Toneel/ drama & tekenen/kunst

Doelen:

Je hebt creatief inzicht nodig en je kan aan het einde

einde, wat ga je leren?

nieuws te leren en je leert in te spelen op onverwachtse

Wat ken je en kun je aan het

realistische tekenen in een paar stappen. Je hebt zin om iets
situaties.

Duur van de workshop

2 lesuren va 50 minuten

Wanneer wordt de workshop

Op maandag 2x en op woensdag 1x

Maximum aantal deelnemers

16 leerlingen

Profiel, werkveld,

Kunst, drama, creatief, tekenen, spel, verhaal

Doelgroep en talent:

Deze workshop is bedoeld voor 1e en 2de jaars die graag met

Wat neem je mee naar de

Etui met kleurpotlood, grijs potlood, gum, liniaal (passer) en

aangeboden?

vervolgopleiding, trefwoorden

workshop?

kunst & toneel bezig zijn

fineliner
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Improvisatie theater

Naam leerlingen en docent

Mare, Milou & 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 leert dat gek doen heel normaal is

• Je leert op jezelf en anderen te vertrouwen
Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten = 100 minuten

Aantal deelnemers

20 leerlingen

Trefwoorden

Theateropleiding, communicatie, traininen,

Doelgroep en talent:

Iedereen mag meedoen!

Wat neem je mee naar de workshop?

Makkelijke kleding. Flesje water is handig.

improviseren, presenteren, durven, out of the box.
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Jamila Faber – zangtechniek en zangstijlen

Naam

Jamila is een feministische songwriter, zangeres, rapper en producer. Ze
maakt urbanpopliedjes die verwikkeld zijn in een hevige romance met
R&B, hiphop en poëzie.

http://www.jamilafaber.nl/muziek
Wat ga je doen?

Wil je leren zingen? Ontdekken hoe Ariana, Billie en Miley het doen?We
gaan aan de slag met de basis van zangtechniek, verschillende
zangstijlen.

Je ontdekt welke stijl bij jou past, en welke technieken heb je daarvoor
nodig hebt.

We besteden ook aandacht aan je performance, hoe je d’r bij staat tijdens
het zingen.

We beginnen met zangoefeningen en een instructie.

Daarna kies je een liedje uit, en ga je aan de slag om dat nummer goed
en gezond te leren zingen.
Doelen:

Aan het einde weet je hoe professionele artiesten het doen, en hoe je

Duur van de

2 lesuren van 50 minuten – 100 minuten

Aantal

16 leerlingen

Trefwoorden

Muzikant, zanger, D-drive, Artez Popacademie, muziek, podiumkunst

Doelgroep en

Schrijf een korte motivatie naar info@jamilafaber.nl.

workshop

talent:

jouw stem verder kunt ontwikkelen. Bye, Ariana!

Waarom wil jij meedoen aan deze workshop?

Wat neem je mee Speaker
naar de

workshop?
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Op de boerderij

Naam teamlid:

Johanna & Andries (1C)

Wat ga je doen?

Beste dierenliefhebbers,
Lijkt jou de boerderij leuk en wil je hier meer van weten, dan
is dit jouw kans! Op de boerderij van Andries krijg je een

rondleiding over het boerenleven en de koeien. Daarnaast
gaan we nog een andere leuke activiteit doen.

Vanaf de campus gaan we op de fiets naar de boerderij, de
boerderij staat in Engwierum.

Doelen van de workshopserie: In deze workshop leer je hoe het boerenleven er uitziet – en

wat er allemaal bij komt kijken als je een koeienbedrijf leidt.

Duur van de workshop

3 lesuren – 150 minuten - dagdeel

Aantal deelnemers

15 deelnemers

Trefwoorden

Boerderij, koeien, boerenleven, melken, veehouderij,

Doelgroep en talent:

Deelnemers die meer willen weten over het boerenleven.

Wat neem je mee?

management

Talent is hiervoor niet nodig.

Fiets, laarzen, oudere kleren die vies mogen worden.
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Herhaling Reanimatie – Verplicht voor leerjaar 4 t/m 6
Let op: iedereen uit klas 4 t/m 6* schrijft zich in voor één van de herhalingslessen
reanimatie. Deze workshop is verplicht en volg je dus naast een of meerdere
Talentworkshops.

Naam teamlid:

Gernand, Wiemer, Wiebe en Jorrit

Wat ga je doen?

Je herhaalt alle stappen en vaardigheden om te kunnen
handelen bij een hartstilstand.

Doelen van de workshopserie:

û

einde, wat ga je leren?

û

Wat ken je en kun je aan het

Aan het einde van de herhalingscursus zijn je

kennis en vaardigheden weer helemaal opgefrist!
Je kunt effectief handelen als iemand een

hartstilstand heeft: het slachtoffer benaderen,

borstcompressies en beademingen geven en een
AED gebruiken.
Duur van de workshop

2 lesuren - 100 minuten

Aantal deelnemers

6 per groep

Trefwoorden

Burgerschap, eerste hulp, nodig in alle thuissituaties,

Doelgroep en talent:

Iedereen in het bezit van een reanimatiecertificaat (bijna

onderweg en in alle werkvelden.
iedereen uit klas 3 t/m 6).

*NB: heb je nooit de basiscursus reanimatie gevolgd omdat
je pas later bij ons op school bent gekomen, dan schrijf je
je niet in. Op een later moment ga je de basiscursus
volgen.
Wat neem je mee?

Je reanimatiecertificaat zodat de herhalingsles op de
achterkant kan worden bijgeschreven.

36

Journallen

Naam leerlingen
Wat ga je doen?

Geanna en Benthe
‘Journallen’, zoals het schrijven met pen in een schrift van

papier wordt genoemd tegenwoordig ;-), wordt door meer en

meer mensen onderschreven als een superkrachtige tool om je
gedachten te ordenen en je creativiteit te laten stromen.

In de tijd van laptops, schermen, filmpjes en devices, gaan wij
weer lekker oldskool terug naar pen en papier. Dat is niet zo

gek, want het is wetenschappelijk aangetoond dat met de hand
schrijven hele andere creatieve brainwaves veroorzaakt dan
blind typen met tien vingers voor schermpje.
Doelen:
Duur van de workshop

Je leert te journallen: creatief schrijven in een schrift en met
een pen. ;-)

1 lesuur van 50 minuten

Wanneer wordt de workshop Op woensdag 22/12 het 4e uur (10-25 – 11:15 uur)
aangeboden?

Aantal deelnemers

15

Profiel, werkveld,

Creatief, knutselen, schrijven, dagboek, brainwaves,

vervolgopleiding,
trefwoorden

persoonlijk.

Doelgroep en talent:

Het liefst alleen voor leerjaar 1.

Wat neem je mee naar de

Je mag leuke knutselspullen meenemen en natuurlijk een

workshop?

Voor leerlingen die ervan houden om creatief bezig te zijn

mooie notitieboekje!
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Liedjes leren vertalen

Naam teamlid/leerling:

Remco

Wat ga je doen?

In deze workshop gaan we samen kijken naar hoe we liedjes
zo goed mogelijk kunnen vertalen. Ongeacht de (Europese)
taal.

Doelen van de

• Verschil kennen tussen vrij vertalen en dichtbij de

Wat ken je en kun je aan het

• Leren vertalen in een taal naar keuze

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

originele tekst blijven.

Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten

Aantal deelnemers

15 deelnemers

Trefwoorden

Liefde voor taal & muziek

Doelgroep en talent:

Vanaf klas 3

Wat neem je mee?

Liefde voor taal & muziek
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Muurschildering maken

Naam teamlid:

Judith (in samenwerking met Jorrit)

Wat ga je doen?

Een muurschildering maken als vervolg op de ‘’Bouw is
wauw’’ workshop in de van der Bijhal.

Jullie maken een passende muurschildering op de

schuifkasten en de muren, zodat de berging niet alleen
efficiënt ingericht is maar er ook kek uitziet!
Doelen van de workshop:

Je leert een muurschildering ontwerpen en maken.

Duur van de workshop

1 hele dag:

Van 8.30 tot uiterst 16.05

Minimum- en maximumaantal 6 leerlingen.
deelnemers:

Trefwoorden

Creatief
Kunst

Kunstacademie
Schilderen
Doelgroep en talent:

Wat neem je mee?

Creatieve leerlingen.

• Een gaaf en sportief ontwerp van een muurschildering,
een voorbeeld of tekening.

• Werkkleding aan die eventueel vies mag worden.
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Kerstkaarten maken

Naam teamlid/Leerling

Mirjam, Marrit, Jildou en Fabiënne (K1B)

Wat ga je doen?

Kerstkaarten maken

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

û

Je gaat creatief aan de slag om de mooiste
kerstkaarten te maken voor:
ü
ü

de ouderen in Meckemastate;

of natuurlijk voor je eigen opa, oma,

tante, oom, vader, moeder..

Zeker in Coronatijd kunnen flink wat mensen wel een
gezellig kerstkaartje gebruiken.
Duur van de workshop

2 lesuren - 100 minuten

Aantal deelnemers

Maximaal 20 leerlingen.

Profiel, werkveld,

Creatief, Kunst, sociaal, voor een ander, DIY.

Doelgroep en talent:

Creatieve leerlingen uit alle leerjaren.

vervolgopleiding, trefwoorden

Wat neem je mee?

û

Een goed gevuld etui en knutselmateriaal.
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Kerststukjes maken

Naam

Betty, jildou en Amber

Wat ga je doen?

Allerlei soorten kerststukjes en decoratie maken!

Doelen van de

Leren om creatief bezig te zijn

workshopserie:
?

Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten – 100 minuten

Minimum- en maximumaantal

15

Profiel, werkveld,

Creatief, kunst, Kerst, decoratie

Doelgroep en talent:

Voor alle doelgroepen; als je maar creatief bent of wilt leren

1 blok = 50 minuten
deelnemers:

vervolgopleiding, trefwoorden

Wat neem je mee?

creatief te zijn.

Iets waar je een kerst stukje in kan maken en

eigenversiering (ballen, strikken, takken, kaarsen, bellen,
hout, schaal, linten, flessen – tip: ga naar de kringloop).
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Kerst make-up en haarstijlen

Naam:

Hannah - met hulp van Marit en Mariëlle uit 2C

Wat ga je doen?

Je helpt elkaar met het uitvoeren van haarstijlen en kerstmake-

up. Er zullen tips gegeven worden en voorbeelden zijn die je kunt
uitvoeren, maar je mag ook experimenteren.

Doelen van de

workshopserie

Deze workshop vergroot je zelfvertrouwen en kan onzekerheden

verminderen, mede door een eigen smaak op het gebied van haar
en make-up te (kunnen) ontwikkelen. Dit

stimuleert je persoonsvorming en identiteitsontwikkeling.
In deze workshop help je elkaar en leer je van elkaar
(samenwerkend leren).
Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten

Aantal deelnemers

18

Trefwoorden, doelgroep

Toepasbaar in het dagelijkse leven.

en talent

Wat neem je mee?

Voor alle leerlingen die iets creatiefs willen doen.
Mocht je make-up (kwasten), föhns, krultangen, haarspelden,
…(etc.) in huis hebben: neem het mee!
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Kerstnagels

Naam

Hester

Wat ga je doen?

Het is bijna kerst! En wat hoort er bij kerst? Prachtige kerstnagels!
Wil jij alles weten over nagels? En wil je leren hoe je gellak zet, bij
jezelf en bij een ander?

Wil jij je nagels helemaal kerstklaar maken met kleurtjes, glansjes en
glitters?

Kom dan bij de enige echte Kerstnagelworkshop en laat je creativiteit
de vrije loop!
Doelen:

• Je weet aan het eind van deze workshop hoe gellak werkt.

• Je weet aan het eind van deze workshop ‘alles’ over nagels: juist

vijlen, bijpassende voeding, de beste verzorging en de mooiste
nagelversieringen.

• Je hebt aan het eind van deze workshop je eigen nagels en/of die

van een ander gelakt.

• Je hevt kennisgemaakt met verschillende technieken die je kunt

gebruiken om je nagels te versieren.
Duur van de

2 lesuren – 100 minuten

Wanneer?

Dinsdag, woensdag, donderdag

Aantal deelnemers

15 leerlingen

Trefwoorden

C&M, schoonheidsspecialist, nagelstyliste manicure, creatief,

Doelgroep en talent:

Alle leerjaren

Wat neem je mee naar

Ongelakte nagels

workshop

de workshop?

verzorgend, geduldig.

Als je eentje hebt: een eigen gellak-lamp.
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DIY Kerstdecoratie

Naam

Rianne

Wat ga je doen?

Met kerst in het vooruitzicht wil iedereen natuurlijk maar één
ding: kerstsfeer in huis én op de campus! Tijdens deze

workshop ga je je eigen (vilten) kerstdecoratie maken. Een

leuke vilten sneeuwpop, kerst-sok, handschoen of engel voor
in de kerstboom of een mooie slinger van kerststerren; aan

jou de keuze wat je wilt maken. Het eindresultaat mag je mee
naar huis nemen of we zoeken er een leuke of geschikte
plaats binnen de campus of de units.
Doelen:

• Je leert de beginnerstechnieken van het werken met wol

einde, wat ga je leren?

• Je traint je fijne motoriek

Wat ken je en kun je aan het

(vilttechniek)

• Je creativiteit wordt gestimuleerd door zelf ideeën te

verzinnen en dit te vertalen naar een gemaakt product

• Je maakt een mooi decoratiestuk met kerstthema
Duur van de workshop

2 lesuren – 100 minuten

Wanneer wordt de workshop

Dinsdag en donderdag

Aantal deelnemers

15 leerlingen.

Trefwoorden

Kunst, kerst, creativiteit, vilten, handwerken.

Doelgroep en talent:

Alle leerlingen die het leuk vinden om creatief bezig te gaan.

Wat neem je mee naar de

Creativiteit en een vrolijke kerststemming!

aangeboden?

workshop?

Heb je zelf materialen? Neem die ook mee!
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Kerststerren

Naam teamlid:

Marrit

Wat ga je doen?

Kerststerren maken

Doelen van de workshopserie:

• Je leert hoe je zelf met hout een kerstster kan

je leren?

• Je leert de kerstster te decoreren

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

maken

Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten

Aantal deelnemers

15

Trefwoorden

Decoratie en styling

Doelgroep en talent:

Creatief, stijlgevoel

Wat neem je mee?

Kerstversiering en andere dingen waarmee je de
kerstster wil decoreren.
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Kersttruien ontwerpen

Naam teamlid:

Marrit, Michelle & Marit

Wat ga je doen?

Je eigen kersttrui ontwerpen, maken en dragen. Je

kan zelf een saaie trui mee nemen die gepimpt kan
worden of je krijgt een basic sweater van ons.

Doelen van de workshopserie:

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

• Je leert je eigen kersttrui te decoreren met

verschillende technieken zoals: borduren, lino
drukken, strijken, naaien.

• Je leert vaardigheden op het gebied van ontwerp
en design van kleding.

Duur van de workshop

2 lesuren van 50 minuten

Aantal deelnemers

15

Trefwoorden

Mode en design, decoratie, ontwerpen, kunst,

Doelgroep en talent:

Creatief, stijlgevoel

Wat neem je mee?

Kerstversiering en andere dingen die je op je trui wil,

vormgeving

ideeën over hoe jouw kerstrui eruit moet zien,
gevuld etui om het ontwerp te schetsen.
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Knutselen met vluchtelingkinderen

Naam teamlid/leerling

Iris, Marit, Hernieke Adema & Henny (4HV)

Wat ga je doen?

Activiteit met vluchtelingkinderen – in Zoutkamp

Doelen van de workshopserie Je leert ergens een les in te geven, ook leer je om te gaan met
kinderen met een andere cultuur.

Duur van de workshop

4 lesuren van 50 minuten – 200 minuten - dagdeel

Aantal deelnemers:

15

Trefwoorden

Ontwikkelingswerk, sociaal maatschappelijk werk, creatief,

Doelgroep en talent:

Doelgroep: Kinderen. Talent: Creatief en positief J

Wat neem je mee?

Een goed humeur!

kunst, onderwijs

Een tas met eten en drinken.

Knutselspulletjes, zoals: stickers, stiften, potloden, scharen,
lijm en alles wat je maar kunt bedenken.
Overig

Als jij je inschrijft voor deze workshop, heb je zelf en/of met
een groepje vervoer geregeld van en naar Zoutkamp.
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Planten illustreren

Naam teamlid:

Judith

Wat ga je doen?

Hou jij van planten, van tekenen en van aquarellen? Aan het

eind van deze workshop heb jij dit met elkaar gecombineerd
en kun jij planten illustraties maken!

Doelen:

• Aan het eind van de workshop heb jij (jouw favoriete)
planten leren tekenen.

• Je hebt leren omgaan met materiaal als aquarelverf.
Aantal deelnemers

15

Doelgroep:

Iedereen die van planten en van tekenen/schilderen houdt.

Trefwoorden

Tekenen, aquarellen, creativiteit, illustraties.

Wat neem je mee naar de

Een grijs potlood. De rest is vanuit school aanwezig tijdens

workshops

de workshop.
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Plantenhanger maken

Naam teamlid:

Judith

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 zelf

omschrijving van de
doen?

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

Doelen van de workshopserie: • 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.
Aantal deelnemers

10

Doelgroep:

Iedereen die het leuk vindt!

Wat neem je mee naar de

• Een pot (zonder plant) waar je de plantenhanger voor

workshops:

gaat knopen. Deze pot komt dus in zelfgemaakte
plantenhanger te hangen.

• Een schaar en een liniaal of meetlint.
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Ontwerpwedstrijd – wikkel voor Petman

Naam

Marrit & Judith

Wat ga je doen

Sinds enkele tijd staan er twee Petmannen in de school.
Deze petmannen zijn voor het verzamelen van
statiegeldflesjes voor een goed doel.

Om de petman kan een wikkel waarvan we graag zien dat
jullie, leerlingen van !K en het Lauwers college, gaan

ontwerpen. Het mooiste ontwerp wint en wordt in productie
genomen als wikkel voor de Petman.
Doelen

• Je leert een ontwerp maken binnen een bepaald formaat.
• Je ontwerpt de mooiste petmanwikkel!

Duur van de workshop

4 lesuren van 50 minuten = 200 minuten

Aantal leerlingen

Ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over 2 lokalen.

Doelgroep:

Iedereen die graag een dagdeel meedoet aan deze
ontwerpwedstrijd.

Wat neem je mee naar de

• Een goed gevuld etui

workshops:

• Eventueel stiften/kleurpotloden en fineliners.
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De bouw is wauw!

Naam

Jorrit

Wat ga je doen?

We gaan de berging in de van der Bijhal voorzien van een
nieuwe indeling met opbergkasten en ophangsystemen

zodat de bovenstaande chaos wordt omgetoverd tot een
efficiënt ingerichte berging.

Doelen van de workshopserie: Jouw enthousiast maken voor techniekonderwijs middels
Wat ken je en kun je aan het
einde, wat ga je leren?

een opdracht van een echte opdrachtgever; de gemeente
NOF. Je leert een ontwerp/tekening te maken en de

opdracht vervolgens in de praktijk uit te voeren (technische
vaardigheden; houtbewerking/timmerman).

Duur van de workshop

3 dagen

Maandag: Kijken in de berging, tekeningen maken en in de
middag je plan voorstellen aan de sportdocenten en een
vakspecialist.

Dinsdag en woensdag: Winnende ontwerp uitvoeren, de

berging verbouwen onder begeleiding van een timmerman.
Deelnemers:

5 leerlingen

Profiel, werkveld,

Techniek, bouw, houtbewerking.

vervolgopleiding, trefwoorden Techniek & Toepassing (Nieuw vak vanaf 2023)
Technische vervolgopleidingen.

Doelgroep en talent:

Leerlingen die graag praktisch en technisch bezig zijn. Maar
die ook houden van het projectmatig werken: probleem

analyseren, oplossing bedenken en uittekenen, presenteren
hiervan enzovoort.
Wat neem je mee?

Werkkleding.
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Escherfiguur maken

Naam

Robert

Wat ga je doen?

Escher heeft in zijn leven meer dan 2000 tekeningen en schetsen
gemaakt. Hij is vooral bekend om zijn onmogelijke tekeningen.
Vanaf 1937 maakte Escher tekeningen op basis van zijn

wiskundige ideeën. Escher maakte prenten volledig gevuld met
dezelfde figuurtjes. Bijvoorbeeld de figuren van vissen in het
water die overgaan in vogels in de lucht. Een voorbeeld van

gezichtsbedrog en een onmogelijke tekening is Klimmen en

Dalen, waarin mensen op een wenteltrap lopen. Het begin en

einde van de trap zijn met elkaar verbonden, zodat de mensen
blijven klimmen zonder hoger te komen.

Tijdens deze workshop ga je zelf ook zo’n tekening maken op
basis van wiskundige ideeën.
Doelen:

û
û

Je weet hoe een Escher figuur kan worden gemaakt
Je maakt zelf een Escher figuur

Duur

2 lesuren va 50 minuten

Aantal deelnemers

20 leerlingen

Trefwoorden

Wiskunde, kunst. Tekenen.

Doelgroep en talent:

Wiskunde en creativiteit

Wat neem je mee naar de Kleurenpotloden, potloden en/of stiften
workshop?
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Profielwerkstuk

Naam

Femke & Remco

Wat ga je doen?

Onder begeleiding lekker aan de slag met je profielwerkstuk!

Doelen:

Tijd om aan het profielwerkstuk te werken! Moet er nog het

een en ander gedaan worden aan het profielwerkstuk, dan is
daar nu tijd voor.

Duur van de workshop

50 minuten of een veelvoud

4 lesuren – 200 minuten - dagdeel

hiervan

Maximum aantal deelnemers

20

Trefwoorden

Onderzoek, meesterproef, verwonderen en verkennen,

onderzoeksvraag, hypothese, onderzoeksplan, uitvoeren en
resultaten, conclusies en verklaren, rapporteren en
presenteren.

Doelgroep en talent:

Alle leerlingen van 4T en 5H – verplichte workshop

Wat neem je mee naar de

Laptop, boeken, je profielwerkstuk

workshop?
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Excel grafieken en tabellen maken

Naam

Nico

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag met Excel. Een super handig

programma dat je gaat helpen met verslagen en
opdrachten voor heel wat vakken!
Een tabel maken? Kost 1 minuut!

Een grafiek maken? Kost maximaal 5 minuten!

Honderd sommen automatisch laten uitrekenen?
Dat kan Excel in 30 seconden!
Doelen:

• Je kunt verslagen veel sneller maken.

• Jouw verslagen zien er professioneel uit .

• Tijdens je vervolgstudie alleen maar voordelen!
• Later in je werk word je onmisbaar !
Duur van de workshop
Aantal deelnemers
Profiel, werkveld,

vervolgopleiding, trefwoorden

1 lesuur van 50 minuten
20 leerlingen
• Computervaardigheden
• Elke vervolgopleiding

Doelgroep en talent:

Iedereen mag meedoen!

Wat neem je mee naar de

Een laptop! Zonder lukt het niet om aan een workshop

workshop?

Excel mee te doen. ;-)

En natuurlijk ken jij je inloggegevens van je PJ-account.
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Reken als een pro

Naam

Eva

Wat ga je doen?

Rekenvaardigheden een boost geven.

Doelen van de

De meest voorkomende rekenvaardigheden komen aan bod,

Wat ken je en kun je aan het

dagelijks leven beter kunt redden.

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

zodat jij je tijdens de economielessen, wiskunde én het

Duur van de workshop

1 lesuur – 50 minuten

Aantal deelnemers:

20

Trefwoorden

• Economie

• Rekenvaardigheid

• Financiële zelfredzaamheid

Doelgroep en talent:

Leerjaar 1 t/m 3

Wat neem je mee?

Een schrift, een pen en een rekenmachine.
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Scheikunde opfriscursus

Naam

Femke

Wat ga je doen?

Scheikunde opfriscursus

Doelen:

Korte herhaling van scheikundige begrippen en

Duur van de workshop

2 lesuren - 100 minuten

Wanneer wordt de workshop

Maandag, dindag, woensdag, donderdag

Maximum aantal deelnemers

10

Trefwoorden

Bovenbouw met scheikunde

Doelgroep en talent:

Bovenbouw scheikunde

Wat neem je mee naar de workshop?

Pen – rekenmachine – Binas

aangeboden?

berekeningen.
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Visual Storytelling/Visual Literacy

Naam

Martha van der Zwaag

Wat ga je doen?

Leren kijken naar beelden

Doelen:

Werken aan beeldgeletterdheid

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

Duur van de workshop

50 minuten of een veelvoud

Je kunt beelden lezen, onderzoeken en maken
1 lesuur van 50 minuten

hiervan

Wanneer wordt de workshop

Op donderdag

Maximum aantal deelnemers

25 leerlingen

Profiel, werkveld,

Fotografie, Journalistiek, Design, Ontwerpen,

Doelgroep en talent:

Geïnteresseerden

Wat neem je mee naar de

Lekker zitten en interactief praten over beelden

aangeboden?

vervolgopleiding, trefwoorden Communicatie, Media

workshop?
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Omringd door idioten
Heb je ooit ruzie gekregen omdat iemand je verkeerd begreep?
Verbaas je je soms over het totale onvermogen van anderen om jouw punt te zien?
Of heb je er genoeg van dat er niet naar je wordt geluisterd?

Je bent niet de enige. Deze workshop is gebaseerd op het boek omringd door idioten:

inzicht in de viergedragstypes. Iedereen kan praten, maar niet iedereen kan (helder) met

elkaar communiceren. Hoe komt dit nou. Door middel van deze workshop leer jij de mensen
om je heen - vrienden, familie of collega’s – beter begrijpen.

Naam
Wat ga je doen?

Matt

Er volgt uit een uitleg over het disc-model, waarin jij jezelf
kan categoriseren. Daarnaast wordt er een test afgenomen
om te zien of jij daadwerkelijke ook in deze categorie zit.

Doelen:

Aan het einde van de workshop kun jij anderen, maar jezelf

einde, wat ga je leren?

karaktereigenschappen die bij jou als individu horen.

Wat ken je en kun je aan het

Duur van de workshop

50 minuten of een veelvoud

ook beter begrijpen. Ook leer je verschillende

1 lesuur 50 minuten

hiervan

Wanneer wordt de workshop

Dinsdag, woensdag en donderdag

Aantal deelnemers

16 leerlingen

Profiel, werkveld,

Deze workshop is voor iedereen, aangezien iedereen hier in

Doelgroep en talent:

Leerjaar 3, 4, 5 & 6 – communicatievaardigheden ontwikkelen

Wat neem je mee naar de

Een interessante en boeiende workshop!

aangeboden?

vervolgopleiding, trefwoorden het dagelijks leven mee te maken heeft.

workshop?
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IK @!K

Naam

Alle leerlingen van leerjaar 1 samen met hun coaches.

Wat ga je doen?

Je gaat jouw juf of meester van groep 8 laten weten hoe het

met jou op !K gaat en welke avonturen je hier de afgelopen 3
maanden hebt beleefd.

Al die mooie ‘verhalen’ verzamelen we in een grote doos of

enveloppe en leveren we na de kerstvakantie af op jouw oude
basisschool bij jouw voormalige juf of meester.

Jij doet dat natuurlijk op geheel eigen wijze. Kies jij voor het
maken van een filmpje? Een collage? Een moodboard?

Een mindmap? Een journaal? Een werkstuk? Een interview?
Een fotoshoot? Een portfolio?

Of nog iets heel anders? Alles kan, alles mag!
Wat een verrassing voor jouw juf of meester!
Doelen van de

Je laat in ieder geval iets zien/horen/beleven over de

Wat ken je en kun je aan het

Ik en Kring @!K

workshopserie:

einde, wat ga je leren?

volgende thema’s. En misschien weet jij nog wel veel meer!
Ik en mijn klas @!K

Ik tijdens de introductie @!K
Ik en mijn coach @!K
Ik en Setting @!KI

Ik en mijn vakken @!K

IK en mijn portfolio @!K.

Ik tijdens talentdagen @IK
Duur van de workshop

1 dagdeel – Maandag 20 december van 08.30 tot 12.05 uur.

Deelnemers

Alle leerlingen van leerjaar 1 en hun coaches.

Profiel, werkveld,

!mpulse Kollum, creatief, terugblik, opdracht, basisschool

Wat neem je mee?

Allerlei materialen die jij wilt gebruiken!

vervolgopleiding, trefwoorden

59

60

