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WORKSHOPS IN SCHEMA VOOR MAANDAG 4 JULI  
 

2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 
Bloei excursie wandeltocht Bloei excursie wandeltocht   
Stage 
Making of movie talentweek (gedurende de hele week) 
Plantenhanger Plantenhanger Planten illustreren Planten illustreren 
Reanimatie Klas 2 
groep 1 en 2 (9.00-
11.00) 

Ritmische 
gymnastiek 

Jouw Mening telt  

Escape room the 
game 

Escape room the 
game 

Kaarten maken 

Prototyping, 3D 
printen en 
lasersnijden 

Prototyping, 3D 
printen en 
lasersnijden 

Prototyping, 3D 
printen en 
lasersnijden 

Creatief leren 
plannen 

Creatief leren 
plannen 

 

Impressionistisch schilderen bij 
vogelkijkhut in lauwersoog 

 Impressionistisch schilderen bij 
vogelkijkhut in lauwersoog 

 

Taartenbakwedstrijd  
 Waterfietsen Reanimatie Klas 2 

groep 3 en 4 (11.15 
-13.15) 

Reanimatie Klas 2 
groep 5 en 6 
(13.30-15.30) 

 Jouw mening telt 
@!K 

Waterfietsen  

Wiskunde Puzzeltocht  Wiskunde 
puzzeltocht 

Wiskunde 
Puzzeltocht 

Straatvoetbal  Suppen (13:15-
14:45) 

 Suppen (10:45-
12:30) 

 

Bezoek HZPC (verplicht Biologie lln klas 5V)  
Fifa 22 en de E-division 
 Macrons maken  

 

  



 

WORKSHOPS IN SCHEMA VOOR WOENSDAG 6 JULI  
 

2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 
Game 
Party 

Game 
Party 

Game 
Party 

Game 
Party 

    

Stage 
Reanimatie Klas 2 
groep 7 (9.00-
11.00) 

 Reanimatie Klas 2 
groep 1 (2e keer) 
(11.15 -13.15) 

Reanimatie Klas 2 
groep 2 (2e keer) 
(13.30-15.30) 

 

 Waterfietsen  Waterfietsen    
Voetbaltoernooi  Een bbq 

organiseren 
(vervolg) 

 

Speurtocht Leeuwarden  
Wadlopen (7.15 – 10.00)   Streetjump (12.00 – 15.00)  
Bee our guest Skeeleren 

(10.00-
11.00) 

Skeeleren 
(10.00-
11.00) 

 

Plantenhanger Plantenhanger Planten illustreren Planten illustreren 
 De Grote sportquiz Time will tell (11.00 – 14.30)  
Crazy 88 Crazy 88  
 Detective spel Detective spel 
Creatief leren 
plannen 

Creatief leren 
plannen 

Creatief leren plannen 

Fotografie  
 

  



 

WORKSHOPS IN SCHEMA VOOR DONDERDAG 7 JULI  
 

2e 3e 4e 5e 6e 7e  15.00 uur 
Stage Voorbereiden portfoliopresentaties 

& portfoliopresentaties 
 
Verplichte workshop voor alle 
leerlingen 
 
 

Reanimatie Klas 2 
groep 3, groep 4 en 
groep 5 (2e keer) 
(9.00-11.00) 

 Reanimatie Klas 2 
groep 6 en 7 (2e 
keer) (11.15 -
13.15) 

 Ritmische 
gymnastiek 

 

  Klimmen 
Game 
party 

Game 
party 

Game 
party 

Game 
party 

 

Plantenhanger Planten illustreren 
Brownies maken Brownies maken 
Wielrennen 
Volleybal Volleybal  
Spelletjes spelen Spelletjes spelen 
 Waterfietsen Waterfietsen 
 De grote sportquiz  
Crazy 88 Crazy 88 
Poëzie Poëzie Poëzie Poëzie  
Impressionistisch schilderen 
bij vogelkijkhut in Lauwersoog 

 

 

  



 

PORTFOLIO PRESENTATIE 

 
Naam van de 
workshopeigenaar  

Jijzelf onder begeleiding van je coach   

Wat ga je doen 
tijdens de 
workshop?   
En waar wordt 
deze 
aangeboden?  

Tijdens deze workshop krijg je nog even de tijd om je portfolio 
presentatie voor te bereiden. De puntjes op de i zetten, je spullen 
klaarzetten en je tekst nog eens doornemen. Dat kan nu!   
Tijdens de portfoliopresentatiemarkt presenteer jij je portfolio op een 
pakkende wijze. De markt duurt van 15.00  tot 16.00 uur en er lopen 
constant mensen langs. Zorg ervoor dat je dus pakkend, creatief, kort en 
bondig je portfolio kunt presenteren.  
Voorbeelden van presentatie mogelijkheden: Posterpresentatie, elevator 
Pitch, een kort filmpje, presenteren aan de hand van producten die je 
bijvoorbeeld hebt gemaakt tijdens de talentenworkshops of je showt al 
jouw skills in een PowerPoint.   
Heb daarbij altijd een offline-variant achter de hand! 
Je hoeft dus niet je hele It’s learning portfolio door te klikken tijdens je 
presentatie. Het is echt de bedoeling dat je kort en pakkend een 
impressie geeft van wat jij hebt gedaan en geleed – dat niet als cijfer in 
SOMtoday is uitgedrukt-  om je portfolio te vullen en wat dit jou heeft 
geleerd!    

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

Aan het einde van de workshop ben je helemaal klaar voor de start om je 
portfolio presentatie te geven.   
Je kunt op een korte en pakkende wijze je portfolio presenteren. Je kunt 
laten zien wat je hebt geleerd tijdens je LOB activiteiten.  
Je hebt een presentatievorm bedacht die bij jou past.  

Wanneer?  Donderdag van 13:20 – 15:00   
Maximum aantal 
deelnemers:   

Verplichte workshop voor alle leerlingen. 

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden  

LOB, portfolio, persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling, skills  

Wat neem je mee 
naar de workshop? 

Alles wat jij nodig hebt om je presentatie af te maken.     

Extra informatie  Tijdens de workshop van 1,5 uur heb je niet genoeg tijd om je hele 
presentatie te maken. Het is dus niet de bedoeling dat je nog moet 
beginnen aan je presentatie. Bereid je dus (ook thuis) voor.   

  



 

STAGE 

  
Naam van de 
workshopeigenaar  

Jijzelf  

Wat ga je doen 
tijdens de 
workshop?   
En waar wordt 
deze 
aangeboden?  

Tijdens de Talentweek mag je op stage gaan. Tijdens een stage loop je 
mee met een professional of bij bedrijf waar je nieuwsgierig naar bent.  
 
Deze stage is jouw gratis ticket om rond te kijken met een professional 
of bedrijf op de arbeidsmarkt. En dat op een actieve manier.  

Zo’n stage kan echt heel nuttig zijn. Zeker als je op zoek gaat naar 
stageplekken waar jij enthousiast van wordt. Zie jij een glansrijke carrière 
in de reisbranche voor je? Kijk dan eens of je een stage kunt lopen bij 
bijvoorbeeld een reisbureau, touroperator of vakantiepark. Ben jij super 
creatief en is het jouw droom om hier later je geld mee te verdienen? Ga 
dan op zoek naar een stage in de creatieve sector, zoals in de mode, de 
cultuursector of de media. 

Een stage waar jij jouw enthousiasme en ideeën in kwijt kunt levert jou niet 
alleen een leuke tijd op, je krijgt zo ook een beeld van de banen en de 
studiemogelijkheden in deze sector. Het is dan misschien maar één of 
twee dagen, maar dit kan jou wel helpen bij jouw toekomstige 
studiekeuze. Ga dus goed voorbereid op pad, stel alle vragen die je wilt 
stellen en pluis de hele organisatie uit. En was die stage toch niet zo leuk 
als dat je hoopte? Geen paniek. Het gaat puur om een beeld krijgen van de 
mogelijkheden. Volgende keer kies je weer iets anders 

Waar je op stage gaat bepaal je zelf en je regelt ook zelf de stageplek. Je 
levert een stageformulier in bij je coach als je op stage wilt gaan. Zo weet 
je coach precies wat voor stage jij gaat doen.  Daarnaast schrijf jij je via 
SOMtoday in voor stage.  

Duur van de 
workshop   
  

 Zelf in te delen op maandag 4 juli, woensdag 6 juli en 
donderdagochtend 7 juli. 

  



 

JOUW MENING TELT@!K! 

   

Naam   Bea   
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   
  

Hey jij! Ben jij..  
Iemand met een sterke mening? Iemand die het fijn vindt ergens 
iets van te vinden? Iemand die zijn of haar mening niet onder 
stoelen of banken steekt? Iemand die er pret in heeft om die 
mening te delen en flink te beargumenteren? Iemand met een 
helicopterview? Iemand met een growth mindset? Iemand met een 
creatieve geest? Iemand met een heldere visie? Iemand met een 
hoofd vol ideeën? Iemand die het leuk vindt om advies te geven? 
Iemand met affiniteit voor onderwijs? Iemand die graag de rol van 
critical friend aanneemt? Iemand die op een opbouwende en 
ambitieuze manier mee wil denken en mee wil praten over alles wat 
er speelt op !mpulse Kollum?  Ja? Dan is deze workshop iets voor 
jou!   

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

We gaan samen de verschillende onderwijsactiviteiten op !mpulse 
Kollum kritisch onder de loep nemen. Daarbij beargumenteren we 
wat er goed gaat en erg oké is en waar ruimte voor ontwikkeling is 
en wat er beter kan.  
Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan: Setting, coaching & Kring, 
Community, LOB, Talentdagen, Vakwerktijd, Profileringsweken, 
Profielwerkstuk, lessen, Keuzewerktijd en toetsweken.  
De input uit deze workshop neem ik mee richting het team en 
vormt waardevolle input voor de ontwikkeling van ons onderwijs en 
onze school.  

Duur van de workshop   100 minuten (een blokuur)   
Wanneer?  Maandag 4 juli van 09.20 tot 12.05  
Aantal deelnemers   20 – liefst deelnemers uit alle leerjaren  
Trefwoorden, profiel  Communicatie, creativiteit, brainstormen, ideeën, ambitie, 

creativiteit, argumenteren, ontwikkelen, onderwijs, critical friend.  
Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Viltstiften in alle kleuren van de regenboog, een open mind, creatief 
vermogen en een opbouwend kritische blik.  

 



 
 

BASISCURSUS REANIMATIE -VERPLICHT VOOR LEERJAAR 2 

Let op: iedereen uit leerjaar 2 schrijft zich in voor de basiscursus reanimatie. Deze 
workshop is verplicht en volg je dus naast een of meerdere Talentworkshops / stage.   

  
Naam teamlid:   Gernand, Wiemer, Wiebe en Jorrit.  
Wat ga je doen?   Je leert alle stappen en vaardigheden om te kunnen handelen 

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

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 blokken van 120 minuten  
Aantal deelnemers  9 per groep  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden  

Burgerschap, eerste hulp, nodig in alle thuissituaties, 
onderweg en in alle werkvelden.  

Doelgroep en talent:  Iedereen uit leerjaar 2, tenzij je in leerjaar 2 zit en al een 
reanimatiecertificaat hebt.  

Wat neem je mee?  Makkelijk zittende kleding  
  Let op:   

-Iedereen uit leerjaar 2 schrijft zich verplicht in voor zowel 
les 1&2 en les 3&4, als het kan in dezelfde groep.   
-Leerlingen uit leerjaar 1 krijgen de basiscursus volgend 
schooljaar.  
-Leerlingen uit leerjaar 3 t/m 6 hebben al een 
reanimatiecertificaat en volgen herhalingslessen op een 
ander moment.  

 

 



 

EEN BARBECUE ORGANISEREN (VERVOLG) 

   
   

Naam teamlid:      Eva   
Wat ga je doen?    Tijdens deze talentdag gaan we de afsluitende barbecue van 

dit schooljaar organiseren.    
 We gaan langs de verschillende aspecten van de organisatie 
hiervan. Denk hierbij aan: marketing, financiën, aankleding 
en inkopen.  
Tijdens deze workshop gaan we de laatste dingen van de 
barbecue voorbereiden (versieren e.d.)  
 Let op! Deze workshop is bedoeld voor mensen die deze ook 
op de talentdag van 25 mei gevolgd hebben.   

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

 Aan het einde van deze workshop kun je een barbecue 
organiseren.   
Aan het einde van deze workshop kun je met Excel werken.   
Aan het einde van deze workshop ken je de marketingmix.  
   

Duur van de workshop    
1 blok = 50 minuten   

1x50 minuten  
 Laatste lesuur  

Minimum- en maximumaantal 
deelnemers:    

Minimum 5  
Maximum 20     

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden   

 Economie en Maatschappij  
 Event Management  
  

Doelgroep en talent:   Je bent goed in organiseren. Je kan goed samenwerken.   
Je hebt in interesse in Economie en/of evenementenplanning. 
   

Wat neem je mee?    Je laptop met daarop Word en Excel.   
 



 

RITMISCH GYMNASTIEK  

 

Naam van de workshopeigenaar  Rianne de Jong  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Tijdens deze workshop maak je kennis met de sport 
‘Ritmische gymnastiek’. Dit is een combinatie van 
turnen, dans en acrobatische oefeningen. We maken 
hierbij gebruik van verschillende materialen, zoals 
bal, hoepel, touw, lint en knotsen. Nadat we de 
materialen hebben leren kennen en een paar 
danspasjes/turnelementen hebben geoefend, gaan 
we met elkaar een leuke oefening (op muziek!) in 
elkaar zetten.   
 Wanneer het goed gaat kunnen we aan het einde van 
de workshop misschien zelfs wel een klein stukje 
oefening laten zien! De workshop wordt aangeboden 
in de gymzaal.   

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

Je hebt kennis gemaakt met de sport ‘Ritmische 
gymnastiek’. Aan het einde van de workshop ken je 
een aantal danspassen/turnelementen en kun je deze 
uitvoeren op muziek in combinatie met een 
materiaaltechniek.   

Duur van de workshop    1 lesuur van 50 minuten – inclusief omkleden   
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Deze workshop wordt aangeboden op maandag en 
donderdag  

• Maandag: 4e en 5e uur  
• Donderdag: 3e en 4e uur  

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 14 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Sport, turnen, muziek, lenigheid, bewegen, 
creativiteit.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Iedereen die van sporten, muziek, turnen en/of 
dansen houdt (en dit alles met elkaar wil leren 
combineren binnen één sport).  

 



 

KLIMMEN  

  
Naam van de workshopeigenaar    Hester Hoogterp en Anja Kloosterman  
Wat ga je doen tijdens de workshop?    
En waar wordt deze aangeboden?   

Tijdens deze workshop zoeken we de 
hoogte op. Je leert hoe je veilig kan 
klimmen en gaat dit ook uitproberen.   
Deze workshop is bij Aventoer in Bergum. 
Je moet zelf zorgen dat je daar komt.  
  

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

 Je weet hoe je veilig kan klimmen en hebt 
dit in de praktijk geoefend.   

Duur van de workshop    
   

 2,15 uur  
   

De workshop wordt aangeboden op de volgende 
lesuren:   

Op donderdag 7 Juli Van 10.15 uur tot 
12.30 uur.   

Maximum aantal deelnemers:   
   

 22  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, trefwoorden, 
doelgroep en talent   

 Sport, spanning en uitdaging.  

Wat neem je mee naar de workshop?    Sportieve kleding  
 

 

 

 



 

WIELRENNEN 

  

Naam   Arnold Kloetstra   
Wat ga je doen?   We gaan als groep vanuit Kollum het Lauwersmeergebied op 

de racefiets verkennen en een leuke en uitdagende tocht 
fietsen. Hou je van wielrennen dan zit je wel goed.  

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

Na afloop van deze tocht ben je in staat om op een 
verantwoorde manier te wielrennen, heb je wat meer van de 
omgeving ontdekt en geleerd in een groep te fietsen.    

Duur van de workshop   
50 minuten of een veelvoud 
hiervan  

Van 9.00 tot ±14.00 (inclusief pauzes)  
  

Wanneer wordt de workshop 
aangeboden?  

Donderdagochtend start om 9.00 uur vanaf locatie Johannes 
Bogermanstraat.  

Maximum aantal deelnemers   Maximaal 12 leerlingen  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden  

Outdoor, sport, uitdaging, conditie, behendigheid.    
  

Doelgroep en talent:  Sportievelingen die van een uitdaging houden en het leuk 
vinden om in een redelijk tempo een tocht van tenminste 50 
km te fietsen (wordt waarschijnlijk meer).   

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Verplicht:    
- een goed werkende racefiets,   
- een fietshelm,  
- een reserve binnenband,  
- twee bidons met drinken en voldoende eten (mueslirepen,   
   krentenbollen, etc.).  
Advies: geschikte fietskleding, handschoenen.  

 

  



 
  

VOETBALTOERNOOI 
 

Naam van de workshopeigenaar    Said, Otto en Jorrit  
Wat ga je doen tijdens de workshop?    
En waar wordt deze aangeboden?   

We organiseren een 7 tegen 7 voetbaltoernooi bij VV 
Kollum. Leerlingen spelen tegen 5 andere ploegen en 
zijn daarnaast om de beurt actief als scheidsrechter.  

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

Aan het einde van deze workshop hebben de 
leerlingen samen plezier gemaakt en daarnaast een 
sportieve prikkel gehad. Ook kunnen ze het spel zelf 
gaande houden in de rol van 
scheidsrechter/begeleider.  

Duur van de workshop     Hele ochtend  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:   

Woensdag 6 juli  
2e t/m 5e lesuur: 8.30 - 12.05  

Maximumaantal deelnemers:    42 leerlingen   
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden   

Sport, regels, wedstrijd, sportkenmerken , toernooi.  

Doelgroep en talent   Voor sportliefhebbers en liefhebbers van een leuk 
voetbaltoernooi.  

Wat neem je mee naar de workshop?   Voetbalschoenen, scheenbeschermers, bidon met 
water.  

 

  
 
 



 

VOLLEYBAL 
 

Naam   Jan Zijlstra   
Wat ga je doen?   Volleybalworkshop en techniekcircuit in de v/d Bijhal  

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

Je weet hoe diverse volleybal- en trainingstechnieken 
werken en kunt een positioneel wedstrijdje spelen  

Duur van de workshop: 100 Minuten  
Minimum- en maximumaantal 
deelnemers:    

Min. 8 en max. 14  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Sport  

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

Sportkleding   

 
 
 



 

WATERFIETSEN 

  

Naam van de workshopeigenaar  Irma  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Vandaag gaan wij met minimale inspanning voor 
maximale ontspanning, wij gaan waterfietsen!   
Samen met Irma ga je Kollum vanaf het water 
verkennen!  
 Wij verzamelen in de foyer van de Campus en lopen 
vervolgens met z'n allen naar de Voorstraat in 
Kollum.  
Daar liggen de waterfietsen voor ons klaar.  

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

Wij gaan gebruik maken van 4 persoonswaterfietsen, 
je leert dus in ieder geval samenwerken  

Duur van de workshop    2 lesuren  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Maandag 4 Juli en woensdag 6 Juli Lesuur 3&4 en 
lesuur 5&6   

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 11 deelnemers   
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Waterfietsen, natuur  

Doelgroep en talent  Voor iedereen die van water, waterfietsen en natuur 
houdt!  

Wat neem je mee naar de workshop?  -> Een extra setje kleding, mocht je nat worden "#$%  
-> Zonnebrand bij mooi weer!   
  

 
 



 

STRAATVOETBAL 
 
 
  “Toen ik opgroeide had ik altijd een bal bij me. Het 
maakte niet uit waar ik was, voetbal was altijd het 
eerste en laatste wat ik in gedachten had. Het spelen op 
straat is erg leuk, maar het is ook de plek waar ik heb 
geleerd hoe ik de bal effectief kon gebruiken. Als er 
minder ruimte op het veld is, wordt je gedwongen 
creatief met de bal te zijn.”  – Ronaldinho   

Naam van de workshopeigenaar   Otto Christiaan Jonker  
Wat ga je doen tijdens de workshop?    
En waar wordt deze aangeboden?   

We gaan deze ochtend Kollum in en gaan 
voetballen waar we kunnen! Gewoon op straat of 
op een veldje, met jasjes/truien of bijvoorbeeld 
containers als doelpalen.   
1 tegen 1, 2 tegen 2, 4 tegen 4 of misschien wel 
een andere spelvorm!   

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

Aan het einde van deze workshop hebben de 
leerlingen samen plezier gemaakt en daarnaast 
een sportieve prikkel gehad. Ook kunnen ze het 
spel zelf gaande houden in de rol van 
scheidsrechter/begeleider.  
Je kent de regels van het straatvoetbal  
Je kunt een panna uitdelen aan iedere willekeurige 
deelnemer  

Duur van de workshop     Hele ochtend  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:   

Maandag 4 juli  
2e t/m 5e lesuur: 8.30 - 12.05  

Maximumaantal deelnemers:   Onbeperkt aantal leerlingen   
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden   

Sport, regels, wedstrijd, sportkenmerken , 
toernooi, organisatie, leiderschap, verbinding  

Wat neem je mee naar de workshop?   Sportieve kleding en schoenen, drinken + eten, 
een bal mag niet ontbreken "#$%    

 

 

  



 

STREETJUMP LEEUWARDEN 

  

Naam van de workshopeigenaar  Hester en Johanna  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Tijdens deze workshop leef je je uit als een echte 
kangoeroe op trampolines met obstakels.    

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

Je leert de juiste springtechniek en maakt kennis met 
een nieuwe sport.  

Duur van de workshop   
  

Je wordt om 12:45 uur verwacht bij Streetjump 
Leeuwarden (Ceresweg 48 8938 BG Leeuwarden)   
De workshop duurt 120 minuten.  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Woensdag van 12.00 uur – 15:00 uur.     

Maximumaantal deelnemers:  18  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Springen, jumping, obstakels, sportief, uitleven  

Doelgroep en talent  Klas 1 t/m 6  
Wat neem je mee naar de workshop?  Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig en op 

eigen kosten om 12:45 uur bij Streetjump 
Leeuwarden staat.  
Sportieve kleding aan   

Overig  Wanneer je voor deze workshop kiest, zijn wij niet 
verantwoordelijk voor de heen- en terugreis.   

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPPEN IN DOKKUM 

  

Naam van de workshopeigenaar    Robert  
Wat ga je doen tijdens de workshop?    
En waar wordt deze aangeboden?   

Je gaat onder begeleiding van een instructeur 
suppen door de grachten van Dokkum. Voordat je 
op je supplank stapt krijg je aan de waterkant eerst 
wat uitleg. Op het water leer je de 
basisvaardigheden van het suppen en breng je 
deze in praktijk.    

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

Je zult basisvaardigden van het suppen leren.   
Je hebt gesupt door de eeuwenoude grachten van 
Dokkum.  

Duur van de workshop      Deze sup workshop duurt ongeveer 1,5 uur.  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:   

Maandag 4 juli  
Verzameltijd: 10:45 uur groep 1  
Verzameltijd: 13:15 uur groep 2  

Maximum aantal deelnemers:   
   

30 leerlingen  
We suppen in twee groepen van 15 leerlingen   

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent   

Deze workshop is voor iedereen.   

Wat neem je mee naar de workshop?    Bij deze workshop neem je mee: Kleding waar je in 
kunt suppen, dit is nogal afhankelijk van het weer. 
(let op: de kans is groot dat je in het water valt.),  
Je kunt je ter plekke omkleden. 

Vervoer  Je moet voor eigen vervoer zorgen:  
-verzamelen groep 1: 10:45 uur  
-verzamelen groep 2: 13:15 uur   

Extra info  Verzamelpunt  
SUP Skool Dokkum  
Van Kleffenstraat 8  
9101 CM Dokkum   



 

WADLOPEN  
 

Naam van de workshopeigenaar    Femke en Robert  
Wat ga je doen tijdens de workshop?    
En waar wordt deze aangeboden?   

Wadlopen is een unieke belevenis in misschien wel 
het meest ongerepte natuurgebied van Nederland.  
Laat je verrassen door de natuurlijke schoonheid van 
dit gebied. Het wadlopen is een sportieve bezigheid.   
  
We lopen de zogenoemde Eilandenbultentocht. Dit is 
een zwerftocht van ongeveer 2,5 uur. Het vertrekpunt 
is bij de dijk bij Moddergat (ter hoogte van het oude 
garnalenfabriekje). 
Verzameltijd:07:15 uur aldaar! 

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

Aan het eind van deze wadloopzwerftocht heb je 
ervaren wat het is om te wadlopen. Je hebt ervaren de 
weidsheid, de stilte van het wad. Een ervaring waar je 
in je leven nog regelmatig aan zult terugdenken!!   

Duur van de workshop       De zwerftocht duurt ongeveer 2,5 uur.  
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:   

Woensdag 6 juli  
Verzameltijd: 07:15 uur  
We zijn rond 10:00 uur weer terug bij de dijk.  

Maximum aantal deelnemers:    22 leerlingen  
We lopen in twee groepen van 11 leerlingen   

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent   

Deze workshop is voor iedereen.   

Wat neem je mee naar de workshop?    Bij deze workshop neem je mee kleding waar je in 
kunt wadlopen (let op alles wordt smerig). Hoge 
schoenen, winddichte jas, eten en drinken, - 
handdoek, schone kleding en tas voor schone en 
smerige spullen.  

Vervoer  Je moet voor eigen vervoer zorgen:  
Start :7:15 uur en  eind: 10:00 uur.  



 

SKEELEREN  

 

Naam van de workshopeigenaar   Nine Brecht Oosterhof, Marrit Douma en Anja 
Kloosterman  

Wat ga je doen tijdens de workshop?    
En waar wordt deze aangeboden?   

Tijdens deze workshop krijg je onder leiding 
van ervaren skeeleraars Nine Brecht en Marrit 
een leuke training. Hou je van skeeleren en/of 
wil je beter leren skeeleren dan is dit een leuke 
workshop voor jou.   
Deze workshop is bij de skeelerbaan in de 
Westereen. Je moet zelf zorgen dat je daar 
komt.   

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

 Je leert technisch beter skeeleren.   

Duur van de workshop      1 uur  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:   

Op woensdag 6 Juli Van 10.00 – 11.00 uur   
                           En van 11.00 – 12.00 uur   

Maximum aantal deelnemers:      15  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent   

 Sport  

Wat neem je mee naar de workshop?    Sportieve kleding, je eigen skeelers en een 
helm (als je geen helm hebt kun je deze 
lenen).  



 

BEE OUR GUEST 

  
  
Naam van de workshopeigenaar   Levi & Eva  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Het schooljaar is bijna voorBIJ, maar don’t worry 
BEE happy. Tijdens de workshop gaan we naar de 
opa van Eva. Deze is namelijk Imker. We gaan 
meer leren over bijen en honing. Het eerste lesuur 
gaan we samen opstarten. Het tweede lesuur gaan 
we naar de bijen.   
   

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

Aan het einde van de workshop, ben je helemaal 
bijgepraat over de bijtjes.   

  
Duur van de workshop   
  

100 minuten (eventueel een klein beetje uitloop)  
  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Woensdag 6 Juli 2e en 3e uur.   

Maximum aantal deelnemers:  
  

 8, tenzij je voor eigen vervoer kan zorgen. 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Mens en Natuur, Biologie  

Wat neem je mee naar de workshop?  Schoenen waarmee je door het gras kan lopen. En 
eventueel geld om honing te kopen.  

    
 



 

BLOEI EXCURSIE WANDELTOCHT 

  

Naam van de workshopeigenaar Nico in samenwerking met Remco, Brommels, 
Bloemenparadyske en experts 

Wat ga je doen tijdens de workshop?  

En waar wordt deze aangeboden? 

Tijdens deze excursie gaan we kijken naar wat er 
allemaal in en om Kollum te vinden is qua planten. Zo 
beginnen we met een wandeling met een 
kruidenexpert die weet welke eetbare planten er te 
vinden zijn. Op locatie aangekomen is er een botanist 
die extreem veel kennis heeft van planten en vooral 
van bramen. We gaan meerdere activiteiten doen, 
denk hierbij aan het zoeken en determineren van 
verschillende soorten bramen maar ook zijn er hapjes 
en drankjes tijdens en na de wandeling. 

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

Je leert enorm veel over bramen en andere eetbare 
planten. Je kijkt met een nieuwe blik naar het groen 
om je heen.  

Duur van de workshop  3 blokken 

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

Maandag 2e t/m 4e uur en 5e t/m 7e uur 

Maximum aantal deelnemers: 15 per keer 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent 

Biologie, Botanist, Natuur, voor iedereen die graag 
meer wil weten over planten en het eten van 
verschillende planten. En natuurlijk voor alle 
natuurliefhebbers! 

Wat neem je mee naar de workshop? Schoenen die geschikt zijn voor een wandeling. Flesje 
water en (indien nodig) zonnebrandcrème. 

  



 

BEZOEK HZPC 

“Waar sommigen een aardappel zien, zien wij 
een wereld vol mogelijkheden. Continue 

groei. Nieuwe en betere rassen die inspelen 
op de klimatologische, culturele en 

commerciële uitdagingen van onze telers en 
klanten.” - HZPC 

Naam van de workshopeigenaar  Remco van der Leeuw en  Femke de Boer   
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

We brengen een bezoek aan HZPC in Metslawier. 
Opgericht in 1898, en geworteld in de Friese bodem, 
is HZPC uitgegroeid tot internationaal marktleider op 
het gebied van aardappelveredeling, pootgoedhandel 
en productconceptontwikkeling.  

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

Je leert over de veredeling van aardappels. Hoe dat 
altijd is gegaan en wat er mogelijk is. Als aanvulling 
op het boek ‘The code breaker’.   

Duur van de workshop   
  

4 uur   

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

2 t/m 6  

Maximum aantal deelnemers:  
  

7 (verplicht voor alle leerlingen van 5V met biologie)  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Biologie, toepassing van het geleerde.   

 

 

  



 
 

TIME WILL TELL (UNIVERSITEITSMUSEUM GRONINGEN) 
 

Naam van de workshopeigenaar  Gernand   
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?  En waar wordt deze 
aangeboden?  

Je bezoekt de interactieve tentoonstelling TIME WILL TELL 
en doet met de mee aan echt onderzoek. Ontdek aan de 
hand van verschillende experimenten hoe de interne klok 
in jouw hoofd werkt. Want waarom duren sommige 
schooldagen ontzettend lang en lijkt de vakantie zó voorbij 
te vliegen? Na afloop van deze tentoonstelling heb je tijd 
om ook de andere delen van het museum te bezoeken, 
zoals de wereldberoemde anatomiekamer met preparaten 
van menselijke en dierlijke organen van soms wel 
honderden jaren oud.  

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

Aan de hand van verschillende experimenten kom je 
erachter hoe jij zelf tijd ervaart. Bovendien word je 
onderdeel van echt wetenschappelijk onderzoek. 
Wetenschappers van de afdeling experimentele 
psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
onderzoeken namelijk hoe mensen tijd in hun hoofd 
ervaren. Maar hoe werkt deze ‘interne klok’ van je brein? 
En waarom is het zinvol om hier onderzoek naar te doen? 
Deze vragen, en nog veel meer, worden beantwoord in de 
tentoonstelling.  

Duur van de workshop   Circa 2,5 uur exclusief reistijd   
De workshop wordt aangeboden 
op de volgende lesuren:  

Woensdag. Leerlingen moeten zelf om 11.00 aanwezig zijn 
op het centraal station van Groningen. Daarna lopen we 
samen naar het museum, en aan het einde lopen we weer 
naar het station waarna je zelfstandig terug kunt reizen.  
Reisadvies heenreis: 10.33 sneltrein vanuit Buitenpost 
(aankomst 10.51 Groningen) Bij vragen of problemen 
onderweg, neem contact op met Gernand.  

Maximum aantal deelnemers:   16   
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden  

Psychologie, science, cultuur, wetenschap  

Doelgroep en talent  Alle leerlingen  
Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Met openbaar vervoer: eigen vervoersbewijs heen & 
terug. Naar wens zelf drinken/lunch.   



 

SPEURTOCHT LEEUWARDEN 
 

Naam van de workshopeigenaar  Hester en Johanna  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Tijdens deze workshop ga je op speurtocht 
door Leeuwarden en maak je op een creatieve 
manier kennis met de stad.   

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

Je leert kaart lezen, de juiste route te volgen 
en je leert onze hoofdstad beter te kennen. 
Daarnaast leer je samen te werken en te 
overleggen.   

Duur van de workshop   
  

Je wordt om half 10 verwacht voor het station 
in Leeuwarden. De speurtocht duurt 120 
minuten.   

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Woensdag van 8:30 – 12:05.   

Maximumaantal deelnemers:   18  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Speuren, speurtocht, ontdekking, 
samenwerking  

Doelgroep en talent  Klas 1 t/m 6  
Wat neem je mee naar de workshop?  Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig en 

op eigen kosten om half 10 voor het station in 
Leeuwarden staat met een opgeladen telefoon  
En wat eten en drinke .  

Overig  Wanneer je voor deze workshop kiest, zijn wij 
niet verantwoordelijk voor de heen- en 
terugreis.   

 



 

WISKUNDE PUZZELTOCHT 

  
  
  
  

Naam   Jan Zijlstra   
Wat ga je doen?   Workshop wiskundig puzzelen en lopen in Kollum  
Doelen:   
Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?   

Je weet hoe diverse wiskundige berekeningen in een 
groepje op te lossen. Ook de tijd speelt een rol.  

Duur van de workshop   100 minuten  
Minimum- en maximumaantal 
deelnemers:   

Minimaal 6  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Sport en wiskunde  

Doelgroep en talent:  Geïnteresseerden en gevorderden   
  

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Sportieve kleding en pen. 
  

 

 

 



 

DE GROTE SPORTQUIZ 

  

Naam van de workshopeigenaar  Mart en Berthold  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

We gaan tijdens deze workshop jullie sportkennis 
testen. Tijdens deze quiz gaan jullie in teams 
vragen beantwoorden over verschillende sporten. 
Ben je een sportliefhebber en vind je een quiz 
helemaal te gek?  Schrijf je dan in voor DE GROTE PJ 
SPORT QUIZ.  

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

Aan het einde van deze workshop hebben jullie iets 
geleerd over de geschiedenis van verschillende 
sporten.  
Aan het einde van deze workshop zijn jullie meer te 
weten gekomen over verschillende sporten en de 
regels van deze sporten.  

Duur van de workshop   50 minuten  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Woensdag het 3de en 4de lesuur  
Donderdag het 3de en 4de lesuur  

Maximumaantal deelnemers:  30 leerlingen  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Sport, geschiedenis, regels, quiz, toernooi, prijzen, 
sportkenmerken  

Doelgroep en talent  Voor sportliefhebbers en liefhebbers van een leuke 
actieve quiz  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een goed humeur  
 

 



 

FIFA 22 EN DE E-DIVISION 

  
Naam van de workshopeigenaar  Jelle en Berthold  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Tijdens deze workshop gaan we bezig met de wereld 
van Esports. Zo nemen we een kijkje in de officiële E-
divisie van de Nederlandse profclubs en hoe je hier 
daadwerkelijk een baan van kan maken. Daarnaast 
gaan we de structuur van een toernooi organiseren. 
Met andere woorden jullie worden de organisatoren 
van het FIFA22 toernooi, een mooie uitdaging.  
Als alles zover is gaan we in duo’s uiteraard ook het 
toernooi spelen.  

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

- Je kan uitleggen wat de route is naar het 
beroep van Esporter  

- Je hebt een kijkje genomen binnen de wereld 
van de E-Divisie  

- Je kan samen met andere leerlingen van A-tot 
Z een toernooi organiseren    

- Je hebt iedereen verslagen met FIFA22  
Duur van de workshop   09:30-15:15   
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Maandag van het derde lesuur t/m het achtste lesuur  
  

Maximum aantal deelnemers:   20 leerlingen  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

gamers, emoties, organiseren, competitie, 
samenwerking  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een goed humeur en de juiste mindset. Vooraf kan 
het zijn dat we vragen om eventueel een exemplaar 
van FIFA22 mee te nemen.  

Welke kosten zijn er verbonden aan 
deze workshop?  

Geen, wel zijn er minimaal twee werkend digiborden 
in het lokaal nodig (vast of verrijdbaar).  

 

 

 



 

CRAZY 88  
  
  

Naam van de workshopeigenaar  Woensdag: Eline en Anna   
Donderdag: Jana en Anna    

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Crazy88 is een spel waarbij je moet samenwerken om 
punten te verdienen met het maken van gekke 
opdrachten. Het is een race tegen de klok; je hebt twee 
uren de tijd om zoveel mogelijk van de 88 opdrachten 
te voltooien. Je levert de opdrachten in via een teams 
bericht naar de aangewezen docent. De docent bepaalt 
vervolgens of- en hoeveel punten je verdient voor het 
juist en volledig uitvoeren van de opdracht.   

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

Samenwerken, communiceren, creatief denken, elkaar 
helpen en overleggen  

Duur van de workshop   
  

150 minuten   

De workshop wordt aangeboden op 
de volgende dagen & lesuren:  

 Woensdag 6 juli: lesuur 2 tm 7 (Anna & Eline)  
 Donderdag 7 juli: lesuur 2 tm 7 (Jana & Anna)  

Maximum aantal deelnemers:   20  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Overzicht houden, samen beslissingen nemen, creatief 
denken en verschillende rollen hebben   

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Smartphone met de app TEAMS!   
Mobiele data 4G/5G  

Welke kosten zijn er verbonden aan 
deze workshop?  

Je eigen kosten voor mobiel internet wanneer je 
opdrachten buiten de school uitvoert/inlevert . 

  
 

 



 

SPELLETJES SPELEN 

  
Naam van de workshopeigenaar  Sanne Hiemstra, Rinie Elzinga en Noah van der Heide 

(Femke de Boer)  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Spelletjes spelen in een klaslokaal  

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

Je kunt diverse spelletjes spelen.   

Duur van de workshop    100 minuten  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Donderdag 4e en 5e lesuur  

Maximum aantal deelnemers:   15  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

PABO  

Doelgroep en talent  Doelgroep: alle leerlingen (en docenten)  
Talent: reactiesnelheid   

 

 

 



 

SPELLETJES UUR 
 

Naam van de workshopeigenaar  Johanna  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Wie is het beste in spelletjes? Kan jij winnen 
zonder te valsspelen of ben je juist goed in 
valsspelen? Word jij de winnaar van de 
competitie spelletjes spelen?   
We gaan de uitdaging aan in een lokaal op de 
campus.  

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

Aan het einde van het uur heb je kennis 
gemaakt met (nieuwe) spelletjes en mag je 
jezelf misschien wel de beste spelletjes 
speler van !mpulse Kollum noemen!   

Duur van de workshop    100 minuten  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Do 2de en 3de uur, Do 4de en 5de uur  
Do 6de en 7de uur  

Maximumaantal deelnemers:   16  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Spelletjes, vals spelen, competitie, uitdaging  

Doelgroep en talent  Iedereen mag meedoen en je hebt hier geen 
talent voor nodig.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Als je thuis leuke spelletjes hebt die rond 
ongeveer 15/20 minuten duren mag je deze 
meenemen!   

 

  



 

GAME PARTY 
 

Naam van de workshopeigenaar  Mike, Noa, Nienke & Matt  

Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Tijdens deze workshop kun je een keuze maken 
tussen gevarieerde spelletjes. Denk hierbij aan Uno, 
Bingo, Ligreto en nog veel meer!   

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

Je zal beter worden in het tactisch spelen van spellen 
en het nadenken. Denk hierbij aan hand-oog 
coördinatie en het omschrijven van begrippen.   

Duur van de workshop    50 minuten    

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

 Woensdag 6 Juli 2, 3, 4 & 5   

Maximum aantal deelnemers:   16 deelnemers  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

De sensatie en de uitdaging die er bij deze spellen 
naar voren komt is ter voorbereiding op alle 
werkvelden.  

Doelgroep en talent  Fanatieke spelletjes spelers (die tegen hun verlies 
kunnen)  

Wat neem je mee naar de workshop?  De workshopeigenaars nemen de spellen mee, neem 
jij dan je algemene kennis en enthousiasme mee.  

 

 

 

  



 

DETECTIVE SPEL 

 

Naam van de workshopeigenaar  Fleur Schaap en Rianne de Jong  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Kruip in de huid van een échte detective! Los 
tijdens deze workshop een onopgeloste moordzaak 
op en ontmasker de moordenaar.  
 Tijdens deze workshop krijg je een politiedossier 
met bewijsstukken. Het is de bedoeling dat jullie 
samen op zoek gaan naar de moordenaar. Dit 
betekent politieverslagen lezen, online onderzoek 
uitvoeren, de inhoud van computers bekijken etc.   

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

Aan het einde van deze workshop heb je overzicht 
gecreëerd in een wirwar aan informatie. Je leert 
oplossingsgericht denken, goed samenwerken en 
taken verdelen naar ieders talent.   

Duur van de workshop    2 lesuren van 50 minuten   
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Deze workshop wordt aangeboden op woensdag:   
• 4e en 5e uur  
• 6e  en 7e uur  

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 14 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Detective, moordzaak, crimibox, onderzoek, 
recherche, psychologie, criminologie, puzzelen.  

Doelgroep en talent  Iedereen die ervan houdt om gegevens te 
verzamelen, onderzoeken en de uitkomsten hiervan 
in elkaar te puzzelen tot een oplossing.    

Wat neem je mee naar de workshop?  Je komt goed uitgeslapen en helder naar deze 
workshop. Dit heb je namelijk echt nodig bij deze 
hersenkraker. Verder is het praktisch om pen en 
papier bij je te hebben voor het maken van 
aantekeningen. De bewijsstukken zijn deels online. 
Zorg er dus voor dat er een laptop aanwezig is.   

 

  



 

ESCAPE ROOM THE GAME 

  

Naam van de workshopeigenaar  Eline   
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Escape Room The Game is het spel waar je bij 
moet samenwerken om puzzels op te lossen en 
verborgen aanwijzingen te vinden. Het is altijd een 
race tegen de klok; je hebt maar 60 minuten om te 
ontsnappen. De Chrono Decoder telt af, zorgt voor 
de juiste sfeer en geeft aan wanneer je hints mag 
gebruiken. In dit spel win je samen of verlies je 
samen!   

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

Je leert samenwerken, communiceren, creatief 
denken, elkaar helpen, logisch denken, oplossingen 
bedenken en overleggen  

Duur van de workshop   100 minuten    
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Maandag 2 & 3 en 4 & 5  

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 10 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Trefwoorden/werkveld: Overzicht houden, samen 
beslissingen nemen, strategisch denken en 
verschillende rollen hebben   

Wat neem je mee naar de workshop?  Potlood, papier, smartphone    

 

  



 

POËZIE 

  
                               

Naam    Martha van der Zwaag   
Wat ga je doen?    Gedichten schrijven   
Doelen: Wat ken je en kun je 
aan het einde, wat ga je 
leren?   

 Creatief schrijven.  
 Leren hoe je kunt dichten.  
 Leren over Poëzie. 

Duur van de workshop  50 
minuten of een veelvoud 
hiervan  

 50 min.  

Wanneer wordt de workshop 
aangeboden?  

 Zie rooster  

Maximum aantal deelnemers  
  

 15 leerlingen  

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden  

 Creatief schrijven, creatief denken  
 Creatieve branche   

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

 Computer, pen, markers, schrift   

 

 

  



 

CREATIEF LEREN PLANNEN 

 

Naam van de workshopeigenaar   Hannah Scherstra  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Tijdens deze workshop ga je op meerdere 
manieren een planning vormgeven, door 
verschillende handschriften, kleuren en vormen 
te gebruiken. Er zijn voorbeelden om inspiratie 
op te doen en je kunt veel verschillende stijlen 
uitproberen.  

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

Na deze workshop weet je hoe je moet plannen 
en op welke manier je je taken overzichtelijk 
kunt maken. Dit is handig ter voorbereiding op 
het nieuwe schooljaar!   

Duur van de workshop    Twee lesuren.  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Maandag: 2-3, 4-5  
Woensdag: 2-3, 4-5, 6-7   

Maximum aantal deelnemers:  
  

15  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Algemene studievaardigheden  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een notitieboekje (liefst zonder lijntjes) en 
eventueel potloden, stiften, schaar en lijm.  

  
 



 

MAKING OF MOVIE TALENTWEEK _ SHOOT THAT TALENT @!K! 
 

 

Naam  Bea 

Wat ga je doen 
tijdens de 
workshop?  

Tijdens Talendagen en -weken gebeurt er altijd heel veel moois op !K. Ook in de 
laatste week van het schooljaar barst het van de toffe activiteiten rondom 
Communityleren en talentontwikkeling. Jij krijgt de kans om alles wat er deze week 
gebeurt vast te leggen op beeld en met geluid. Op die manier maak je een pracht 
videoregistratie van de TalentweekXXL die tussen 4 en 7 juli op het program staat. 
Dus ben jij iemand die in beelden denkt, altijd alles mee wil pakken, die niet bang is 
om vragen te stellen en die graag filmpjes maakt en bewerkt? Dan is deze opdracht 
voor jou! 

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

Je gaat een ‘making of movie’ maken van de Talentweek. Dat betekent dat je 
videomateriaal verzamelt van alle opdrachten en activiteiten die plaatsvinden tijdens 
deze week: het schoolreisje naar Walibi, stage, talentworkshops, de barbecue en de 
portfoliopresentaties. Vervolgens verwerk je dit, met behulp van een 
videobewerkingsprogramma, tot een heuse ‘making of movie’.  
Het volgende beeldmateriaal moet tenminste te zien zijn in de movie:  
• Verschillende talentworkshops – laat het gevarieerde aanbod zien; 
• Het schoolreisje – een korte sfeerimpressie; 
• Verschillende stages – laat verschillende stageplekken zien; 
• Portfoliopresentaties – maak sfeerbeelden en kies een aantal leerlingen die 

centraal staan; 
• De barbecue - en het groepjes dat hieraan werkt - sfeerbeelden;  
• Korte interviews met of voice-over van teamleden over het doel en de 

opbrengsten van Communityleren en talentontwikkeling. 
• Kort interviews met leerlingen over hun ervaringen. 
• Een algemene sfeerimpressie. 

Duur van de 
workshop  

Gedurende de gehele Talentweek – je maakt gebruik van de professionele apparatuur 
die op !mpulse Kollum aanwezig is. 

Deelnemers: 5 

Trefwoorden, 
profiel 

Talent, video, camera, script, storyboard, film, editen, geluid, beeld, communicatie, 
promotie. 



 

FOTOGRAFIE 

   
   

Naam    Remco van der Leeuw en Jelle Wakelkamp   
Wat ga je doen?    Workshop fotografie   
Doelen:   
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?   

 Je leert omgaan met je camera en na te denken over hoe je 
een goede foto maakt.   
   

Duur van de workshop   
50 minuten of een veelvoud 
hiervan  

9:00 uur tot 14.00 uur  
  

Wanneer wordt de workshop 
aangeboden?  

Maandag 4 juli en Woensdag 6 juli  

Maximum aantal deelnemers  
  

15 leerlingen  

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden  

Fotografie   
  

Doelgroep en talent:   Iedereen die plezier heeft in het maken van foto’s  
  

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Een goede camera. Het liefst een spiegelreflex of 
systeemcamera.   

 

 



 

PLANTENHANGER 

  
Naam van de workshopeigenaar   Judith Bijlsma  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Vind je het leuk om iets voor in huis te maken? Hou 
je van planten, of hebben jullie er een paar in huis? 
Dan is deze workshop echt iets voor jou! Of is er 
iemand jarig waar je zelf een cadeautje voor wilt 
maken? Van een zelf geknoopte plantenhanger wordt 
iedereen blij, want dat is wat je gaat maken tijdens 
deze workshop!  

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

Aan het eind van de workshop heb je geleerd hoe de 
macramé knooptechniek werkt.  
Je gaat een plantenhanger van macramé leren 
maken.   

Duur van de workshop    100 minuten per workshop (een blokuur)   
De workshop wordt aangeboden op  
de volgende lesuren:  

2&3 en 4&5 uur 

Maximum aantal deelnemers:   12  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Cultuur en maatschappij, creatief, handwerk, 
interieur, styling.  
Iedereen die van planten houdt maar ook wel een 
beetje geduld heeft.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een kleine 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.  

 

 



 

PLANTEN ILLUSTREREN 

  
  
  

Naam van de workshopeigenaar   Judith Bijlsma  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

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! We gaan met elkaar aan het 
werk in het atelier K09.  
   

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

Aan het eind van de workshop heb jij (jouw 
favoriete) planten leren tekenen.  
Je hebt leren omgaan met materiaal als 
aquarelverf.  
Je hebt een mooi eindresultaat.  

Duur van de workshop   
  

100 minuten (een blokuur)  
  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

6&7 en 8&9 

Maximum aantal deelnemers:  
  

20  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Cultuur en maatschappij, creatief, handwerk, 
ambacht, styling, illustrator, vormgever.  
Iedereen die van planten en van schilderen 
houdt.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een grijs potlood en een gum. Als je hebt en het 
fijn vindt je eigen kleurpotloden. De rest is vanuit 
school aanwezig tijdens de workshop.  

  



 

IMPRESSIONISTISCH SCHILDEREN BIJ DE VOGELKIJKHUT IN 
LAUWERSOOG 

  

Naam van de workshopeigenaar  Fleur & Marrit   
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Tijdens deze workshop gaan we naar de 
vogelkijkhut in Lauwersoog. We nemen de prachtige 
natuur in ons op en proberen de sfeer en het gevoel 
te vangen in een impressionistisch schilderij. De 
impressionisten schilderen het landschap om hen 
heen maar niet zonder het gevoel hierin mee te 
nemen. Je schildert de ervaring, het bijzonder 
landschap, het gevoel, de kleuren, de bijzonder 
lichtval, de dieren, de geluiden. Je probeert de sfeer 
van het moment te vangen in je schilderij!   

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

Je kent aan het einde van de workshop de 
stijlkenmerken van het impressionisme   
Je hebt aan het einde van de workshop een schilderij 
gemaakt op impressionistische wijze.   
Je hebt aan het einde van de workshop de natuur en 
het landschap aandachtig in je opgenomen en 
vertaald naar een schilderij.  

Duur van de workshop    3 blokken inclusief reistijd   
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Maandag van 08:30 tot 11:15 en 12:30 tot 15:15   
Donderdag van 08:30 tot 11:15  

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 8 deelnemers (i.v.m. met vervoer)   
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Kunst, natuur, ontspanning, mindfullness, creatief, 
schilderen  

Doelgroep en talent  De workshop is voor iedereen die graag wil 
schilderen in de mooie natuur.   

Wat neem je mee naar de workshop?  Stem je kleding af op het weer. Bij regen zoeken we 
onderdak in de vogelkijkhut maar kleed je dan wel 
warm genoeg aan.  Neem sowieso een vest mee. Je 
zit wel stil en dan kan je het koud krijgen.  Neem 
eventueel een dekentje mee om op te zitten    

 



 

KAARTEN MAKEN 

 

Naam van de workshopeigenaar  Rianne de Jong   
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Wat is er leuker om te geven dan iets wat je 
persoonlijk gemaakt hebt? Hier kan weinig tegenop! 
Bij deze workshop ga je aan de slag met het maken 
van kaarten. Je maakt hierbij gebruik van 
verschillende materialen en technieken. Je kunt 
hierbij denken aan handletteren, washi-tape en het 
maken van ‘pop-up’ kaarten. Er zijn basiskaartjes 
beschikbaar in leuke en zomerse pasteltinten. Je 
creëert op deze manier jouw eigen, unieke en 
zomerse kaartjes met de mooiste letters, illustraties 
en thema’s.   

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

Aan het einde van de workshop heb jij met de 
beschikbare materialen één of meerdere 
zelfgemaakte en unieke kaarten gemaakt. Deze mag 
je voorzien van een mooie tekst en op de post doen 
om je ouders, opa, oma of vrienden mee te 
verrassen.    

Duur van de workshop    2 lesuren van 50 minuten   
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Deze workshop wordt aangeboden op maandag   
6e en 7e uur   

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 14 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Kaarten, DIY, creativiteit, knutselen, handletteren, 
tekenen, origineel, kunst   

Doelgroep en talent  Voor iedereen die ervan houdt om creatief bezig te 
zijn.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Mocht je thuis nog leuke materialen hebben liggen 
(zoals gekleurd papier, stickers, stempels, stiften, 
washi-tape, glitters etc.) neem het dan gerust mee!  

 

 



 
 

PROTOTYPING, 3D PRINTEN EN LASERSNIJDEN 

  
Naam van de workshopeigenaar   Jorrit Dijk  
Wat ga je doen tijdens de workshop?    
En waar wordt deze aangeboden?   

 Je maakt kennis met de 3D printer, leert hoe je 
ontwerpen vindt of deze zelf maakt en hoe je deze 
vervolgens print.    
Daarnaast maak je kennis met de basisvaardigheden 
voor het werken met de laserbox.  

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

Het vinden van bestaande 3D ontwerpen.  
Het maken van eigen 3D ontwerpen in Tinkercad.  
Het printklaar maken van 3D bestanden in Cura.  
Het printen met een 3D printer.   
Het uitsnijden/graveren van een gemaakte tekening.  
Het uitsnijden van bestaande figuren.  
Het uitsnijden/graveren van een afbeelding.  

Duur van de workshop      100 minuten  per ronde    
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:   

Maandag 4 juli:  
2e  3e uur: 8.30 – 10.10  
4e en 5e uur: 10.25 – 12.05  
6e en  7e uur: 12:30 – 14.10  

Maximum aantal deelnemers:     Maximaal 12 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent   

Trefwoorden/werkveld:  Moderne) Techniek, 
prototyping, 3D ontwerpen en printen, lasersnijden, 
human technology, MBO techniek   

Wat neem je mee naar de workshop?   Je eigen device!!  
  
 

  



 

MACARONS 

  
  
  

Naam van de workshopeigenaar  Wende, Jessi en Johanna  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Macarons zijn kleine ronde luchtige koekjes die aan 
elkaar gekleefd zijn met een zachte vulling 
(ganache). Macarons bestaan in verschillende 
kleuren en smaken. Ze komen oorspronkelijk uit 
Frankrijk.  
We gaan tijdens deze workshop de heerlijkste 
macarons bakken!   

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

Je leert hoe je bakt, hoe je spullen in de keuken 
gebruikt en behandelt en hoe je goede macarons 
bakt.   

Duur van de workshop    5 lesuren 
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Ma van 3de t/m 7de uur  

Maximumaantal deelnemers:   6  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Macarons, bakken, keuken, leren, beslag  

Doelgroep en talent  Iedereen die bakken leuk vindt mag zich opgeven!  
Wat neem je mee naar de workshop? Een goed humeur. Als je een kookthermometer hebt 

dan graag deze ook meenemen!   
 

  



 

BROWNIES MAKEN 

 

Naam van de workshopeigenaar  Mare en Margaux (en Irma)  

Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

We gaan lekkere brouwnies maken en, als ze 
klaar zijn, versieren.  

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

Aan het einde van deze les weet je hoe je de 
beste brownies kunt maken.  

Duur van de workshop   
  

100 minuten  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

Maandag en donderdag,2,3 uur/ 4,5 uur/6/7 
uur  
  

Maximum aantal deelnemers:  
  

15 leerlingen  
  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Bakken, kok, plezier  

Doelgroep en talent  Alle leerjaren  

Wat neem je mee naar de workshop?  Lekkere trek  
  

  



 

TAARTENBAKWEDSTRIJD 

  
  

Naam van de workshopeigenaar  Jannike & Lisa  
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Taartenbakwedstrijd in groepjes. De groepjes bestaan 
uit 4 personen. “Wedstrijd” wie de mooiste/lekkerste 
taart maakt.  

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

Je leert om taken te verdelen binnen een groep  
Je leert om samen te werken  
Je leert verschillende kook- en baktechnieken  

Duur van de workshop    4x 50 minuten  
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

Afhankelijk van beschikbaarheid ovens  

Maximum aantal deelnemers:   16  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Patisserie, koksopleiding, bakken  

Doelgroep en talent  Iedereen (klas 1 t/m 6)  
Creatief/bakken/kooktechnieken  
Samenwerken/taakverdeling/communicatie  

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

-Versieringen voor op de taart  
-Kookgerei (spatels, spuitzakken)  
-Pen en papier  

 


