
  

 

 
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 3AE, 3G en 3GE  

 

 

 

Oldenzaal, 10 september 2020 

 

 

Betreft:  activiteiten projectweek 1, leerjaar 3AE, 3G en 3GE  

 

 

Geachte ouder, verzorger, 
 
Via deze brief willen we u informeren over de activiteiten van VWO-extra en Gymnasium die in week 
38 van maandag 14 t/m vrijdag 18 september plaats zullen vinden.  

In deze periode staat de eerste projectweek met onderzoeksopdrachten en projecten gepland voor 
klas 3AE, 3GE en leerlingen met 3 Gymnasium. Dit betekent dat in deze week het lesrooster er 
anders uit zal zien.  

We zijn blij dat we een afwisselende invulling aan het programma in deze projectweek hebben 
kunnen geven. Daarnaast zijn er in het rooster van deze projectweek enkele reguliere lessen.  
 
In de bijlage bij deze brief is een schema met rooster opgenomen met de indeling van de 
projectweek voor 3AE, 3GE en 3G. Per klas is er een apart rooster. Een rooster voor klas 3AE en 
een rooster voor 3GE. Voor de acht leerlingen uit 3GE met Gymnasium zonder E, is het rooster 
aangepast.  

 

Het project Klassieken zal zowel voor de acht leerlingen met Gymnasium uit 3GE als de overige 

leerlingen, die de combi Extra en Gymnasium in hun pakket hebben, gezamenlijk worden 

gevolgd.   

Voor de acht leerlingen met Gymnasium uit klas 3GE, zijn er enkele lessen waar zij in een kleine 

groep de oorspronkelijke reguliere lessen volgen, wanneer de overige leerlingen van de klas op dat 

uur een project volgen. Deze acht leerlingen kunnen aan de docent van dat lesuur, vragen stellen 

of zelfstandig verder werken. Op andere momenten werken zij zelfstandig verder, onder toezicht in 

de studieruimte C005.    

Vanuit de volgende vakken zullen er in deze eerste projectweek aan beide klassen worden 

aangeboden: 

 Nederlands:  Poëzie. Het schrijven van een gedicht. 

 Beeldende vorming. De creatieve verwerking van het gemaakte gedicht bij Nederlands 

met het programma Photoshop. 
 Engels. Sprookjes zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur van landen over de hele 

wereld. Deze vermakelijke verhalen bevatten vaak een moraal of les en bieden een kijk op 

de samenleving en de denkkaders van de tijd waarin ze geschreven zijn. In dit project 
worden enkele sprookjes onder de loep genomen, wordt er gekeken naar overeenkomstige 
elementen in sprookjes en schrijven de leerlingen in een groep hun eigen sprookje. 

 Frans. Hiervoor gaan de leerlingen een “excursie” met een programma maken voor twee 

dagen in Parijs. Voor het bezichtigen van diverse bezienswaardigheden en het doen van 

leuke activiteiten moet het één en ander worden uitgezocht. Doel is de leerlingen kennis te 
laten maken met de stad, het gebruik van de metro, de musea, et cetera. In deze opdracht 
wordt het trainen van taalvaardigheid (schrijven en begrijpend lezen) gekoppeld aan het 
ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en interculturele competenties. Het 
reisprogramma wordt gepresenteerd door middel van een PowerPoint. Leerlingen die extra 
uitdaging willen, kunnen er ook voor kiezen om hun excursie te presenteren in een ArcGIS 

StoryMaps format. 

 Economie. We werken aan het project beleggen. Het project krijgt een vervolg in andere 
projectweken.  

 Wiskunde.  Een project m.b.t. tot de profielkeuze voor Wiskunde A of Wiskunde B. 



 

 

 Klassieken. Het is de bedoeling de leerlingen te laten zien hoe diverse schilders 
mythologische onderwerpen hebben 'vertaald' naar een schilderij. Dit gebeurt aan de hand 

van het boek De Kunst van het kijken. Bijbelverhalen en verhalen uit de mythologie, van 
Patrick de Rynck. Doel  is te laten zien hoe de schilders de verhalen hebben afgebeeld, hoe 
je op de schilderijen de diverse onderwerpen kunt herkennen, zonder naar het titelbordje 
te kijken, vervolgens vast te stellen welke scene van de mythe is afgebeeld, om tenslotte 
een mythologisch verhaal te kiezen en om zelf tot een (interessante en informatieve) 
tekening/schilderij te komen. Hierbij ook aandacht voor het Schilderboeck van Karel van 
Mander (via DBNL.nl), voor veel (niet al te zeer geletterde) schilders de belangrijkste bron 

voor de mythologische verhalen van Ovidius. 

 Gezelwerkstuk. Er wordt een introductie verzorgd met een uitleg over het programma, 
de organisatie en de werkwijze bij het maken van een gezelwerkstuk. De leerlingen werken 
zelfstandig, onder begeleiding van een docent aan een onderzoek. De leerlingen kiezen 

een eigen onderwerp en werken gedurende het schooljaar met behulp van een planner en 
een handleiding aan de opdracht. In de projectweken is tijd ingepland voor het 
gezelwerkstuk, maar ook daarbuiten wordt van de leerlingen verwacht dat zij thuis 
doorwerken aan het gezelwerkstuk. Meer informatie hierover volgt. 

 Wetenschapsfilosofie. Een lesuur uit de module wetenschapsfilosofie die in dit blok, ca. 
8 weken in het rooster is opgenomen. Er wordt ook een link gelegd met het maken van 
het gezelwerkstuk.  

We hopen met deze activiteiten een interessant en uitdagend programma voor de eerste 
projectweek te hebben samengesteld.  
 
Als over het bovenstaande vragen zijn, kunt u contact opnemen met Kerstin Kolstee: 
k.kolstee@twentscarmelcollege.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Kerstin Kolstee MEd, coördinator VWO-extra 1VE-2VE-3VE, 
Persoonlijk programma 4V-5V-6V, Projectleider Talent 
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