Talentflex
9 NOV. - 22 JAN.
Kies je voor de talentflex, dan kies je voor iets
extra’s. Iets, waar jij blij van wordt. Tijdens
deze lessen ontdek je waar jouw (verborgen)
talenten liggen en leer je ze gebruiken. Plezier
staat voorop, dus kies wat jou happy maakt!

Over de talentflex
•

di
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Een talentflex kies je voor een langere periode,

Talentflexen op dinsdag

•
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Fitness en zelfverdediging
Schilderen
Vogelvoederhuisje maken
Wetenschapsoriëntatie

in dit geval van 9 november tot 22 januari.
•

Je kunt 1 talentflex per periode kiezen.

•

Het inschrijven voor een talentflex is niet
verplicht; er zijn ook studieflexen, werkflexen en
vakflexen.

•

Met een talentflex vul je twee flexuren per week.

•

Je schrijft je alleen voor de eerste week in en
alleen voor het 7e uur. Wij zorgen ervoor, dat de
talentflex dan iedere week op het 7e en 8e uur
in je rooster staat.

•

Zit de talentflex die je wilde kiezen vol? Ook
de volgende periode zijn er weer allerlei
mogelijkheden!
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Talentflexen op donderdag
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Fotografie
Basketbal
Afrikaanse maskers
Spaans
Muziek
Programmeren

Vogelhuisje maken
Omdat er de eerste periode zoveel animo was,
organiseren we een nieuwe ronde vogelhuisjes
maken voor leerlingen die nog niet aan de beurt
zijn geweest. Schrijf je alsnog in en ga de komende
periode aan de slag met hout, metaal en kunststof.
Tijd over? Dan mag het zelfs geschilderd worden.
Natuurlijk gaat je product daarna mee naar huis!

Fotografie

Programmeren

Tijdens de talentflex fotografie leer je, hoe je de
allermooiste foto’s maakt. Daar komt namelijk meer bij kijken dan alleen maar op de knop
drukken. Je leert van alles over camerahoeken,
belichting en compositie, maar gaat ook aan de
slag met fotobewerking. Iets voor jou? Schrijf je in!

We starten een nieuwe ronde Mbots programmeren voor leerlingen die nog niet hebben
meegedaan. Na het programmeren voer je
missies uit en ga je in tweetallen de strijd aan.
Bovendien maak je tijdens deze flex kennis
met 3D-printen.

Spaans

Afrikaanse maskers

Houd jij van vreemde talen en zou je naast de
talen die al in je vakkenpakket zitten ook nog
graag Spaans leren? Schrik je niet van nog meer
woordjes in een andere taal en ben je nieuwsgierig naar de Spaanse en Zuid-Amerikaanse
cultuur? Zou jij op vakantie in een Spaanstalig
land graag een eenvoudig gesprek in die taal
kunnen voeren? Dan is deze talentflex iets voor
jou! ¡Bienvenido a clase!

In het BV-lokaal gaan we op donderdag aan de slag
met karton, hout en papiermaché. Daarmee maak
je naar eigen ontwerp een Afrikaans masker. Kies je
voor een traditionele versie met aardetinten, zwart
en wit, of ga je helemaal los met carnavalskleuren
en unicornglitters? Alles mag! Ben jij niet bang voor
vieze handen en stralen jouw ogen als je creatief
bezig bent? Dan is dit dé talentflex voor jou!

Schilderen
Tijdens de talentflex schilderen leer je van alles
over de stijl en de manier van werken van Vincent
van Gogh. Vervolgens schilder je met deze technieken een gebouw. Is jouw kunstwerk straks nog
van echt te onderscheiden?
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Muziek

Latijn

Muziekliefhebbers: opgelet! Ben jij toe aan een uitdaging?
Ook deze periode studeren we twee bandstukken in. Dat
zijn andere nummers dan in periode 1, dus wie al mee deed
is opnieuw welkom! Tussendoor volg je een verrassende
workshop. Tijdens al deze lessen staat plezier in samen
muziek maken bovenaan, maar we gaan natuurlijk ook
voor het resultaat.

Leerlingen met Latijn in het pakket
volgen dit vak ook de komende periode
en houden op die manier de doorstroom
naar 3 gymnasium open.

Basketbal
Ben jij sportief aangelegd en wil je je energie kwijt? Dat kan
tijdens de talentflex basketbal. Tijdens deze uren maak
je kennis met de spelregels en werk je aan je techniek en
spelinzicht. Ben jij erbij?

Fitness en zelfverdediging
Ben jij niet bang voor wat spierpijn en wil je actief aan
de slag? Tijdens deze talentflex lukt dat zeker! Tijdens
de circuittraining train je al je spiergroepen. De combinatie met zelfverdedingstechnieken zorgt voor veel
afwisseling. Leg je sportkleding dus vast klaar!

Wetenschapsoriëntatie
Bij WO ga je deze periode in groepjes aan de slag met één van de
onderdelen van de Happy Meal. Je werkt aan de vragen ‘wat zit
erin?’ en ‘waar komt het vandaan?’ Tijdens het onderzoek ontdek
je o.a. hoeveel kilometer er voor de maaltijd is afgelegd, leer je
over de arbeidsomstandigheden van de mensen die de speeltjes
maken, over plasticafval of over de impact van de ingrediënten op je
gezondheid. Dan volgt de finale vraag: kan jullie groepje een nieuw
Happy Meal samenstellen waar we met z’n allen blij van worden?
Deze talentflex is bedoeld voor leerlingen in 1hve en 2hve en kun je
in 2 varianten bestellen: kies je voor 2 uur in de week (dinsdag het
7e en 8e uur), waarin je een verkort onderzoek doorloopt of wordt
het de kingsize versie van 4 uur, waarbij je zowel op dinsdag als op
donderdag onderduikt in de wereld van de Happy Meal? Laat het
weten aan mevrouw Huizinga of meneer Horst.
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