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Schoolkosten - Schooljaar 2016 – 2017 
Als school ontvangen wij  een vast bedrag van het Ministerie van OC&W voor de aanschaf van 
schoolboeken en informatiedragers. De schoolboeken zijn voor u gratis. 
 
Op de jaarnota staan de kosten vermeld die geen betrekking hebben op schoolboeken en lesmateriaal. Wij 
vragen u om vrijwillig bij te dragen aan excursies, schoolreisjes, extra activiteiten, die het schoolprogramma 
verbreden of interessanter maken. Zonder uw bijdragen kunnen wij deze activiteiten niet door laten gaan.  
 
Mocht u niet willen betalen voor een bepaalde activiteit, dan kan uw kind daaraan niet deelnemen en  wordt 
hij/zij in dat geval tijdens de betreffende activiteit op school verwacht voor een vervangende 
opdracht/activiteit. 

 
Overzicht algemene kosten (vrijwillig) 

 bijdrage ouderraad     € 18.00 

 bijdrage algemene kosten   € 45.00 

 huur kledingkastje    € 14.00 

 waarborg kledingkastje    €   5.00 (B1 en instroomleerlingen) 

 huur groter kluisje    €   5.00 (individueel) 

 sportshirt     € 10.00 (B1) 
 

Het bedrag dat u bijdraagt in de algemene kosten wordt o.a. besteed aan extra sportactiviteiten, het gebruik 
van de mediatheek, reproductiekosten en projecten. 
 
Op de volgende bladzijden geven wij u een overzicht van de verschillende activiteiten die wij het komende 
schooljaar per leerjaar organiseren voor de leerlingen.  
 
Belangrijk om te weten: 
In het vierde leerjaar zijn onze meerdaagse buitenlandse reizen. De kosten hiervoor zijn vanzelfsprekend 
hoger dan van de andere activiteiten en variëren tussen de € 160,00 en € 540,00 (afhankelijk van de 
bestemming). Het is goed om hier alvast rekening mee te houden! In de jaarnota wordt hiervoor voor H4 
en A5 alvast een voorschot opgenomen.  
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Activiteiten per leerjaar 
1e Klassen 

Introductiedagen  
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment voor uw kind. Wij 
besteden op het Bertrand Russell College extra aandacht aan de kennismaking bij de start van het 
schooljaar. Immers, als een leerling zich goed op zijn/haar gemak voelt, kan er beter worden gepresteerd. 
In de eerste schoolweek worden er dan ook diverse kennismakingsactiviteiten georganiseerd, zodat de 
leerlingen op een ontspannen manier met elkaar en met hun nieuwe school kennismaken.  

 
Activiteitenweek  
Ieder schooljaar organiseren wij in maart een activiteitenweek voor alle leerlingen, 
met uitzondering van de examenleerlingen. In deze week wordt een bijzonder 
programma voor de leerlingen samengesteld dat binnen het normale 
schoolprogramma past, maar waarvoor op reguliere dagen geen tijd is, omdat de 

leerlingen ervoor op pad gaan. In het programma zijn o.a. een bezoek aan Artis en 

het Stedelijk museum in Amsterdam, een sportdag en het project Zaanstreek opgenomen  

Alle eerstejaars leerlingen gaan op excursie naar het Stedelijk museum. Daar gaan zij het eerste deel van 
hun opdracht maken bij de tentoonstelling die er op dat moment is. De volgende dag gaan zij in 
dezelfde tweetallen een praktijkopdracht maken. Belangrijk is dat zij dan die dag eventuele extra spulletjes 
meenemen om deze te gebruiken voor het tweede deel van de opdracht. Daarna word alles ingeleverd bij 
de docenten voor een cijfer. 

 
 
Artis  
De sectie biologie organiseert in de activiteitenweek een excursie naar Artis voor de leerlingen van de 

eerste klas. De opdrachten hebben betrekking op de thema’s uit de lessen en zijn een onderdeel 
van het lesprogramma. De gegevens die de leerlingen verzamelen mogen zij gebruiken bij de toets 

die de eerstvolgende les na het bezoek aan Artis wordt afgenomen.  

 
 

 
Theaterworkshop 
Daar zit je dan in het theater, … Even een uurtje in een andere wereld. Tijd om te kijken naar andere en 
na te denken over wat je te zien krijgt. Te horen, luisteren en kijken.  

Hoe zou het zijn om te spelen, hoe is het om het in een keer goed te moeten doen, worden spelers afgeleid 
of niet en waarom. Wat is de samenhang tussen een voorstelling en het publiek.  

Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de relatie die het publiek heeft met de theaterspelers. Ook hebben 
ze vaak nog niet veel ervaring met het bekijken van voorstellingen of het zelf spelen van voorstelling. De 
theaterworkshop voor de eerste klassen is er opgericht de leerlingen voor te bereiden op het bezoeken van 
theaters. Om de ervaring compleet te maken zullen zij ook zelf spelen voor een klein publiek, namelijk hun 
eigen klas.  

De theaterworkshops vinden plaats tijdens de eerste periodesluiting. 

 
Periodesluiting 1, 2 en 3 
Aan het eind van de periodes 1, 2 en 3 krijgen de leerlingen kans om in een klein optreden te laten zien 
wat ze naast wiskunde, Engels en Nederlands, nog meer voor verborgen talenten hebben. In de veilige 
omgeving van hun eigen leerjaar kunnen leerlingen als ze dat leuk vinden optreden met hun band, een 
dans doen of een  toneelstuk opvoeren.  

Bij periodesluiting 1 en 2 zal er ook tijd en gelegenheid zijn voor het doen van algemene voorbereidende 
creatieve  workshops. Met als start een theaterworkshop! 

In de derde periodesluiting kunnen de leerlingen zelf tijdens het open podium aan de hele school hun act 
laten zien!   

http://www.google.nl/imgres?q=stedelijk+museum&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1878&bih=872&tbm=isch&tbnid=x6Pn5miTjk3HmM:&imgrefurl=http://www.charmingtravelchoices.com/nieuws/stedelijk-museum-amsterdam&docid=T9LuzQZsFs2wvM&imgurl=http://www.charmingtravelchoices.com/img/files/news/stedelijkmuseum7stedelijkmuseummetnieuwevleugelontwerpbenthemcrouwelarchitekten.beeldzwartlicht.jpg&w=3200&h=2265&ei=E53-T9KeEYSYhQes9OT7Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=1568&vpy=170&dur=2337&hovh=189&hovw=267&tx=166&ty=78&sig=117757943450549508647&page=1&tbnh=102&tbnw=140&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:10,s:0,i:168
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Theatervoorstelling 
Het Zaantheater nodigt in samenwerking met een theaterdansgezelschap alle scholen van de Zaanstreek 
uit om met hun brugklassen naar een theatervoorstelling te komen kijken. We gaan per touringcar naar het 
Zaantheater toe 
 

Beeldend Kunstmuseum 
In het kader van Beeldende Vorming brengen we een bezoek aan een beeldend 
kunstmuseum. De keuze voor het museum is afhankelijk van de collectie. 

 
 

Schoolreis  
Alle leerlingen gaan als afsluiting van het schooljaar met de eigen klas op stap voor een sportief dagje uit, 
waarin samenwerken met klasgenoten centraal staat. De bestemming van de schoolreis is Spaarnwoude. 
Het uitstapje is gepland na de toetsdagen. 
 
 

Sportshirt in de brugklas 
De  sectie Lichamelijke Opvoeding heeft als taak het aanbrengen 

van een “sportieve attitude” bij onze leerlingen. Het dragen van 
speciale kleding voor sportieve activiteiten is daar een onderdeel van. 

Tijdens de gymles sporten de leerlingen dan ook in een speciaal BRC-
shirt. 
 

Jaarsluiting   

Rond de jaarwisseling hebben we voor de leerlingen een feestdag. We starten de vrijdag voor 
de kerstvakantie met een ontbijt. We sluiten daarna het kalenderjaar altijd af met een bijzondere activiteit 
waar alle leerlingen van de 1e t/m 5e klas bij betrokken zijn. Het programma is een verrassing. 

 
Onderbouwfeesten 
In de onderbouw wordt drie keer per jaar een onderbouwfeest gehouden. Het onderbouwfeest is alleen 
bestemd voor de leerlingen van de onderbouw van het BRC; er zijn hierbij geen introducés toegestaan. De 
toegang tot het feest is gratis. De feestcommissie, bestaande uit onderbouwleerlingen, heeft invloed op de 
invulling van het feest. De feestcommissie bepaalt een feestelijk thema, zorgt voor de aankondiging en 
versiering van de feestruimte en geeft prijsjes aan de leerlingen die de mooiste/ origineelste outfit hebben 
conform het thema. Een professionele dj zorgt voor de muziek. De techniek is in handen van 
bovenbouwleerlingen. De ouderbijdrage is bestemd voor de kosten van de onderbouwfeesten: technische 
apparatuur, dj, aankondiging, versiering, prijzen, schoonmaak. 

 

CJP-pas  
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen de speciale acties in de gaten worden gehouden.  

 
 
 
 

============================== 
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2e Klassen 

Texel   
Een reisje naar Texel als kennismakingsactiviteit in de tweede week van het 
schooljaar. Elke klas verblijft in een aparte locatie en draait haar eigen 
programma, dat in overleg met de mentor en leerlingen vastgesteld. 
 

 
Activiteitenweek  
Iedere sectie verzorgt een bijzonder programma voor de leerlingen dat wel binnen 

het normale schoolprogramma past, maar waarvoor normaal geen tijd is, omdat de leerlingen ervoor op 
pad moeten. In het programma is o.a. een muziekproject opgenomen.  

 
De vloer op! Muziekproject 
Muziek maken  zoals een professional. Hoe zit dat nou in elkaar?  

Tijdens de activiteitenweek kiezen de leerlingen zelf een muziekworkshop uit en maken ze kennis met een 
muziekstijl, instrument of schrijven een songtekst. Aan het einde van twee dagen werken en oefenen laten 
de verschillende groepen hun resultaten aan elkaar zien. Welke groep verzorgt het mooiste, best 
swingende optreden? In een heuse sing-off komen we er achter. De leerlingen worden bij het maken van 
hun optreden geholpen door echte muziekprofessionals die hen de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. 
Dit groots opgezette muziekproject staat nu, wegens succes, voor de derde keer op het programma tijdens 
de activiteitenweek. 

Museumbezoek 
De sectie geschiedenis organiseert een excursie naar het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam. Het is mogelijk in het museum een Michiel de Ruyter-experience te 
beleven, en in verschillende segmenten kennis te nemen van het leven op zee in de 
Gouden Eeuw volgens de nieuwste museale technieken. In de laatste zaal staat de 
deelnemers een digitale verrassing te wachten, waaraan ze zelf 

hebben bijgedragen. Tevens kan een replica van het V.O.C.-schip De Amsterdam 
worden bezichtigd. Dit bezoek sluit prima aan op de geschiedenislessen  
 
 

Beeldend Kunstmuseum 
In het kader van Beeldende Vorming brengen we een bezoek aan een beeldend 
kunstmuseum. De keuze voor het museum is afhankelijk van de collectie. 

 

 
Bezoek Muziekgebouw aan het IJ (IJsalon) 
Het bezoek van de 2e klassen aan het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam is 
een geweldige kans om dit unieke gebouw te bezichtigen en een zeer verrassende 
muzikale ervaring op te doen. 

Het schitterende gebouw aan het IJ is een hoogstaand architectonisch bouwwerk. 
Het is gebouwd in de vorm van een schip (het Amsterdam Terminal, vertrekpunt van cruiseschepen, ligt er 
naast) met groot terras, uitkijkend uit over het IJ. Vele bedrijven organiseren een workshop hier vanwege 
de spectaculaire muzikale resultaten aan klanken en composities. 

Onderdeel van ons bezoek is een rondleiding door het gebouw, waarbij de leerlingen ook in ruimtes komen 

die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek. 

De leerlingen worden opgedeeld in groepen en houden zich bezig met verschillende activiteiten. Zo zal een 
groep beginnen in de Klankspeeltuin. Hier mogen de leerlingen aan het werk met unieke klankinstallaties 

onder deskundige leiding.  

Als hoogtepunt van het bezoek zal een concertje worden verzorgd door leden van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. Zij hebben speciaal voor de leerlingen van onze school een stuk ingestudeerd en 
brengen dit ten gehore in de indrukwekkende concertzaal. Tegen de leerlingen willen we dan ook zeggen: 
mis het niet en wissel de dagelijkse schooldagen af met dit leuke en veelzijdige bezoek!!! 
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Periodesluiting 1, 2 en 3 
Aan het eind van de periodes 1, 2 en 3 krijgen de leerlingen de kans om in een klein optreden te laten zien 
wat ze naast wiskunde, Engels en Nederlands, nog meer voor verborgen talenten hebben. In de veilige 
omgeving van hun eigen leerjaar kunnen leerlingen als ze dat leuk vinden optreden met hun band, een 
dans doen of een toneelstuk opvoeren.  

Bij periodesluiting 1 en 2 zal er ook tijd en gelegenheid zijn voor het doen van algemene voorbereidende 
creatieve workshops  

In de derde periodesluiting kunnen de leerlingen zelf tijdens het open podium aan de hele school hun act 
laten zien! 

 
Sportdag  

 Tijdens de activiteitenweek organiseren we voor de leerlingen een sportdag naar Fitland XL de Geus in 
Langedijk. Daar kunnen de leerlingen klimmen en klauteren op de spannende adventure baan, adventure 
games spelen, boogschieten en klimmen in de 17 meter hoge klimhal. Een superleuke, sportieve dag met 
voor ieder wat wils! 

 

 
Schoolreis Walibi 
Als afsluiting van het schooljaar gaan we met alle leerlingen van de 2e klassen een dag naar Walibi. Dit is 
altijd een dag vol spanning en sensatie! Uit je dak in de zinderende megacoaster Goliath of de duizend 
meter lange Robin Hood achtbaan, de voor- en achterwaartse loopings van de Via Volta en de 
duizelingwekkende El Condor. In het park bevinden zich zo’n 50 attracties en shows. Een dag waar elke 
2e klasser reikhalzend naar uitkijkt!  

 
Jaarsluiting  
We starten de vrijdag voor de kerstvakantie met een ontbijt. We sluiten daarna het kalenderjaar altijd af 
met een bijzondere activiteit waar alle leerlingen van de 1e t/m 5e klas bij betrokken zijn. Het programma is 
een verrassing. 

 
Onderbouwfeesten 
In de onderbouw wordt drie keer per jaar een onderbouwfeest gehouden. Het onderbouwfeest is alleen 
bestemd voor de leerlingen van de onderbouw; er zijn geen introducés toegestaan. De toegang tot het 
feest is gratis. De feestcommissie, bestaande uit onderbouwleerlingen, heeft invloed op de invulling van 
het feest. De feestcommissie bepaalt een feestelijk thema, zorgt voor de aankondiging en versiering van 
de feestruimte en geeft prijsjes aan de leerlingen die de mooiste/ origineelste outfit hebben conform het 
thema. De dj zorgt voor de muziek. De techniek is in handen van bovenbouwleerlingen. De ouderbijdrage 
is bestemd voor de kosten van de onderbouwfeesten, technische apparatuur, dj, aankondiging, versiering, 
prijzen, schoonmaak. 

CJP-pas  
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen de speciale acties in de gaten worden gehouden.  

======================  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vesleden.nl/images/sportcentre_photos/52eb7ee6084c0.jpg&imgrefurl=http://www.ves.nl/sportcentra/fitland-xl-de-geus-langedijk/&h=1114&w=1677&tbnid=ImVwQX7RAIctcM:&zoom=1&docid=53-LQiUR2rKSnM&ei=U3ebVbuUE-Wc7gb8hbLoAg&tbm=isch&ved=0CFgQMyguMC4
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.toerismelangedijk.nl/content/25121/agenda/clnt/65547_org.png?width%3D620%26height%3D349%26crop%3Dauto&imgrefurl=http://www.toerismelangedijk.nl/ag-23808-7-65547/agenda/vakantie_fun_spelen_bij_de_geus.html&h=349&w=620&tbnid=NUm1_EMFUa6THM:&zoom=1&docid=JCGNBlT8cWKNuM&ei=U3ebVbuUE-Wc7gb8hbLoAg&tbm=isch&ved=0CFsQMygxMDE
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kidsproof.nl/Images/image/FitlandXLDeGeusLangedijk_KidzFunPartybijDeGeus_2.jpg&imgrefurl=http://www.kidsproof.nl/Alkmaar/Fitland-XL-De-Geus-Langedijk/Kidz-Fun-Party-bij-De-Geus&h=201&w=300&tbnid=vobKj0ffLSgf_M:&zoom=1&docid=MUrsh3ZPYDTKtM&ei=U3ebVbuUE-Wc7gb8hbLoAg&tbm=isch&ved=0CFwQMygyMDI
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3e Klassen 
Activiteitenweek  
Iedere sectie verzorgt een bijzonder programma voor de leerlingen in deze week.  
 

 
Dans in de Derde: voorstelling en workshop  
Dans in de Derde is al sinds jaar en dag een begrip op het BRC. Het project laat de leerlingen kennis 
maken met dans, zowel actief als passief, en laat hun zien dat ook dans een uiting kan zijn van de ideeën, 
gevoelens of gedachten die leven in de samenleving. Samen met professionele dansers gaan de leerlingen 
in één middag een dansvoorstelling in elkaar zetten, die dezelfde avond uitgevoerd zal worden.  
 

 
Taaldorp Frans en Duits 
De secties Frans en Duits organiseren tijdens de activiteitenweek in het kader van de activiteit Taaldorp  
een één-daagse reis naar Namen (vak Frans) en Dinslaken (vak Duits). Het is de bedoeling dat de 
leerlingen het geleerde van de afgelopen drie jaren aan de hand van praktische opdrachten in de praktijk  
brengen. Behalve heel leerzaam is het ook DE manier om de leerlingen op een andere wijze in contact te 
brengen met de Franse en Duitse taal en cultuur.  
Voor zowel de excursie naar Namen als Dinslaken krijgen de leerlingen een cijfer,  dat binnen het onderdeel 
spreekvaardigheid meetelt.  
 
 

 

Project “Cross Your Borders”  
voor de 3e klassen 
 

In het kader van de MAS (Maatschappelijke Stage) krijgen de leerlingen in de activiteitenweek in 2016 het 

project `Cross Your Borders` aangeboden waar ze leren over verschillende landen.  

Hoe (h)eerlijk is jouw chocolade? Wanneer sla jij op de vlucht en hoe gaat dat?  
Waarom zijn juist ontwikkelingslanden steeds meer het slachtoffer van klimaatverandering? 

Tijdens het Cross Your Bordersproject gaan de leerlingen als team actief aan de slag met deze 
vraagstukken. Ze verdiepen zich in een ontwikkelingsland, en delen ontdekkingen op spectaculaire wijze 
met hun klas. Hiermee strijden ze om felbegeerde prijzen en dingen ze mee naar het hoogste cijfer. Ze 
nemen deel aan een kennisquiz, brainstorms en interculturele workshops, zoals salsa, capoeira, djembé, 
henna tekenen of didgeridoo. Op die manier leren ze de wereld stukken beter kennen. Ook wordt gekeken 
naar de aanpak van ontwikkelingsproblemen en wat je als jongere zelf kunt doen voor een betere wereld. 

Voor meer informatie kijk je op crossyourborders.nl 
Binnenkort via de website te zien: het filmpje van een groep leerlingen uit A3f 
 

 
Muziekworkshop 
De leerlingen krijgen in de derde klas een tweetal workshops. Deze workshops passen helemaal in het 
programma van de muzieklessen.  
De leerlingen gaan onder professionele leiding leren om in een band te spelen: hoe speel je met elkaar 
samen, hoe vorm je een eigen band, hoe maak je een eigen nummer. Een professionele popartiest 
begeleidt de leerlingen naar een eigen nummer met een band en wie weet wil je dit ooit op een podium 
laten horen! 
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Gemeentemuseum Den Haag: Wonderkamers 
De leerlingen van de derde klassen maken kennis met het Gemeentemuseum van Den Haag. Zowel 
topstukken van 20ste-eeuw als hedendaagse  kunst hebben hier een plek gekregen in het schitterende Art 

Deco gebouw. 
 
Ook kunnen de leerlingen zich verwonderen in de verrassende compleet 
vernieuwde Wonderkamers van het Gemeentemuseum Den Haag. Op 
een verrassende, speelse en interactieve wijze krijgen zij hier kennis met 
beeldende kunst, kunstnijverheid, architectuur en mode.  
Dankzij de meest moderne tentoonstellingstechnieken komt kunst tot 
leven door middel van een game waarin de bezoeker de hoofdrol speelt.  
 

Een bezoek aan de wonderkamers wordt hierdoor een totaal andere beleving dan het bezoeken van een 
traditioneel museum.  
 
Deze excursie wordt gedaan in het kader van het vak Tekenen en voorbereid in de lessen.  

 

 Verzetsmuseum  

Ter aanvulling op het onderwerp ‘de Tweede Wereldoorlog’, brengen de leerlngen van  
alle derde klassen een bezoek vaan het verzetsmuseum. Zij krijgen zowel in het museum 
als in de omgeving een rondleiding, gegeven door docenten van het museum.  
 
Ze maken kennis met de belangrijkste onderwerpen uit de tentoonstelling ‘Nederland in 
bezettingstijd’ en de dilemma's waar de bevolking tijdens de bezetting voor kwam te staan. 
Wat zou jij doen tijdens een oorlog?! In de directe omgeving van het museum zijn veel 

plekken, gebouwen en monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog: Artis, het voormalig 
bevolkingsregister, de Hollandsche Schouwburg, het monument voor het kunstenaarsverzet, het 
Auschwitzmonument. De museumdocenten wandelen in ongeveer een uur met de leerlingen langs deze 
plekken. 

 
 
Periodesluiting 2 en 3 
Aan het eind van periode 2 en 3 krijgen de leerlingen kans om in een klein optreden te laten zien wat ze 
naast wiskunde, Engels en Nederlands nog meer voor verborgen talenten hebben. In de veilige omgeving 
van hun eigen leerjaar kunnen leerlingen als ze dat leuk vinden optreden met hun band, een dans doen of 
een toneelstuk opvoeren. 
Bij periodesluiting 2 zal er ook tijd en gelegenheid zijn voor het doen van algemene voorbereidende 
creatieve workshops.  
In de derde periodesluiting kunnen de leerlingen zelfs tijdens het open podium aan de hele school hun act 
laten zien!   

 
Jaarsluiting  
We starten de vrijdag voor de kerstvakantie met een ontbijt en sluiten daarna het kalenderjaar af met een 
bijzondere activiteit waar alle leerlingen van de 1e t/m 5e klas bij betrokken zijn. Het programma is een 
verrassing. 

 
Begin- en eindejaarsactiviteit 
Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen een sport- en spelmiddag. De leerlingen gaan ter 
afsluiting van het schooljaar in onderling overleg op stap met de mentor. 

 
CJP-pas  
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen speciale acties in de gaten worden gehouden.  

============================== 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=verzetsmuseum&view=detailv2&&&id=B72F2D6CB8C6E626C29AC03A1F7EF5B5F7FC8E6B&selectedIndex=10&ccid=oEPIha3J&simid=608043094868692310&thid=JN.lT%2bnzKhOmuYy8h6vWVpv6Q
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4-atheneum 

Kennismakings- en eindejaarsactiviteiten  
De leerlingen starten de vierde klas in een nieuwe samenstelling. De kennismakingsactiviteiten die aan het 
begin van het schooljaar worden georganiseerd hebben dan ook tot doel het klassenverband te bevorderen 
en de leerlingen al enigszins voor te bereiden op wat hen in de ‘tweede fase’ te wachten staat. Het 
schooljaar wordt afgesloten met een sfeervolle barbecue in de binnentuin van de school. 
 

Stranddag 
In het kader van het kennismakingsprogramma in de eerste schoolweek organiseren wij voor de leerlingen 
van 4-havo en 4-atheneum een stranddag met activiteiten als beachvolleybal, surfen, raften. 

 
CKV 
In het 4e leerjaar vallen alle culturele activiteiten die door school worden aangeboden binnen het kader van 
de lessen CKV. Het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is een examenvak, waarbij de VWO-
leerlingen acht culturele activiteiten moeten bezoeken en leren hoe hierop te reflecteren. Hierbij kan worden 
gedacht aan workshops, theatervoorstellingen, museumbezoek of een muziekuitvoering. Om het vak CKV 
af te ronden en over te gaan naar het examenjaar moeten zij de acht activiteiten bezocht hebben. Minimaal 
twee van deze activiteiten worden met school gedaan.  

Fotomuseum Rotterdam (excursie CKV) 
In de vierde klas zal één periode over de beeldaspecten van Fotografie gaan. Leerlingen leren foto’s 
analyseren en ze maken kennis met verschillende stijlen van fotograferen. Maar ze gaan ook zelf aan de 
slag. Door zelf een foto te maken leren leerlingen de verschillende beeldaspecten beter kennen en 
herkennen. Als ondersteuning van de lessen op school gaan we met de leerlingen naar het 
fotografiemuseum in Rotterdam.  

De leerlingen gaan eveneens een architectuurtocht door Rotterdam maken. 

 
EYE filmmuseum (excursie CKV) 
In het kader van de lessen CKV zullen de leerlingen met elkaar een korte film 
maken tijdens de workshop History Repeats. Tijdens de filmworkshop krijgen de 
leerlingen een kijkje in de ‘juweeltjes’ van de film(geschiedenis) en maken ze 
zelf een film geïnspireerd op de collectie van EYE. De leerlingen bereiden dit 
bezoek voor in de les.  

Bovendien wordt er stil gestaan bij het filmmuseum Eye. Dit museum is tevens bioscoop. Een nieuw 
gebouw dat nu als landmark aan het IJ in Amsterdam staat. De leerlingen gebruiken dit bezoek om hun 
examendossier verder aan te vullen. 
 

Het Bertrand Russell filmgala in de Fabriek 
Als belangrijk en groot project werken de leerlingen in de derde lesperiode mee aan het maken van een 
film voor het BRC-filmfestival. Alle leerlingen van de 4e klassen (Havo en Atheneum) hebben tijdens het 
bezoek aan EYE een korte film gemaakt waarvan de beste/mooiste/grappigste film nog eens extra in het 
zonnetje wordt gezet.  
Ook zijn er special guests en fantastische optredens om deze avond tot een echt spektakel te maken. 

 
Artis  

De biologie-excursie naar Artis maakt onderdeel uit van het lesprogramma bij de thema’s evolutie 
en ecologie. In Artis zal gekeken worden naar de relatie tussen dieren en hun natuurlijk milieu. 
Het is een leuke en leerzame dag, waar op een andere manier met de biologische thema’s aan 

de slag wordt gegaan. We verwachten dat alle leerlingen met biologie in hun pakket zullen 
deelnemen aan de excursie.  
 

 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EYE_Filmmuseum.jpg
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Rijksmuseum   
Het bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam is een onderdeel van de voorbereiding op het centraal 
schriftelijk eindexamen VWO-Tekenen. Tijdens dit examen wordt de verworven kennis in 
kunstbeschouwing getoetst. Een deel van de vragen is alleen te beantwoorden wanneer de kandidaat goed 

heeft leren kijken. Begrippen als oppervlaktestructuur, de huid van een 
schilderij en kwaststreek zijn alleen in het museum zelf waar te nemen en te 
duiden. De excursie is effectieve lestijd ter voorbereiding op het examen. 
 
 

 
 
Project Middeleeuwen 
De leerlingen leren in workshops om een middeleeuwse tekst op een eigentijdse manier te presenteren. 
De presentatie geldt als een voortgangstoets literatuur geschiedenis.  

 
 
Voorstelling Frans 
In het kader van het vak Frans gaan de leerlingen naar een voorstelling in een theater. De voorstelling is 
gekoppeld aan een onderwerp van de literatuur geschiedenis, die wordt behandeld in de les. 
 
 

Theater 
Een van de culturele activiteiten die binnen het vak CKV/Nederlands moet worden 
gedaan is een bezoek aan een theater, een onderdeel dat we hebben opgenomen in ons 
algemene programma.  

 
 

Activiteitenweek  
Iedere sectie verzorgt een bijzonder programma voor de leerlingen. In het programma is o.a. een 
meerdaagse schoolreis naar Ieper opgenomen.  

 
 
Ieper - Op vredespad met Bertrand Russell 
Soms is het goed te beseffen dat we geen gebrek kennen. Wat kan een Bertrand Russellreis daar nu nog 

aan toe voegen? Dat was de vraag bij het samenstellen van de excursies. 
Voor de reis naar Ieper is het duidelijk; we moeten eens stil staan bij de 
vrede. Dat zijn we aan onze naamgever Bertrand Russell verplicht. En aan 
onszelf. In onze overtuiging is vrede geen natuurlijke toestand. Het is iets 
waar je aan moet werken. Nog geen honderd jaar geleden joegen miljoenen 
mensen elkaar de dood in aan de rand van ons landje. En twee generaties 
later opnieuw. Toen was het ook ín ons landje.  
Met de Ieperreis proberen we de leerlingen kennis te laten nemen van 

vrede. De horizon verbreden, anders leren kijken naar de wereld om ons heen. Anders leren kijken naar 
elkaar. De wereld is groter dan ons veilige Krommenie.  
 

 
Jaarsluiting  
We starten de vrijdag voor de kerstvakantie met een ontbijt; de Onderbouw in de aula en de 3e t/m 5e 
klassen per klas in een lokaal. We sluiten daarna het kalenderjaar altijd af met een bijzondere activiteit 
waar alle leerlingen van de 1e t/m 5e klas bij betrokken zijn. Het programma is een verrassing. 

 
 
CJP-pas 
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen speciale acties in de gaten worden gehouden.  

=================================  

http://www.rijksmuseum.nl/info/praktischeinfo?lang=nl
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4-havo 

Kennismakings- en eindejaarsactiviteiten  
De leerlingen starten de vierde klas in een nieuwe samenstelling. De kennismakingsactiviteiten die aan het 
begin van het schooljaar worden georganiseerd hebben dan ook tot doel het klassenverband te bevorderen 
en de leerlingen al enigszins voor te bereiden op wat hen in de ‘tweede fase’ te wachten staat.  
 
Het schooljaar wordt afgesloten met een sfeervolle barbecue in de binnentuin van de school. 
Voorafgaand aan deze barbecue wordt met de leerlingen, als vervolg op de profielwerkstukkenmarkt enkele 
weken daarvoor, de verdere gang van zaken rond de profielwerkstukken besproken. 
 

Stranddag 
In het kader van het kennismakingsprogramma in de eerste schoolweek organiseren wij voor de leerlingen 
van 4-havo en 4-atheneum een stranddag met activiteiten als beachvolleybal, surfen, raften. 

 
CKV 
Vanaf het 4e leerjaar vallen alle culturele activiteiten die door de school worden aangeboden binnen het 
kader van de lessen CKV. Het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is een examenvak waarbij de 
havo-leerlingen zes culturele activiteiten  moeten bezoeken en hierop leren te reflecteren.  Om het vak af 
te ronden en over te gaan naar het examenjaar moeten zij de zes activiteiten bezocht hebben. Minimaal 
twee van deze activiteiten worden met school gedaan.   

 

EYE filmmuseum (excursie CKV) 
In het kader van de lessen CKV zullen de leerlingen met elkaar een korte film 
maken. Tijdens de filmworkshop krijgen de leerlingen een kijkje in de ‘juweeltjes’ 
van de film(geschiedenis) en maken ze zelf een film geïnspireerd op de collectie 
van EYE. De leerlingen bereiden dit bezoek voor in de les.  

Bovendien wordt er stil gestaan bij het filmmuseum Eye. Dit museum is tevens 
bioscoop. Een nieuw gebouw dat nu als landmark aan het IJ in Amsterdam staat. De leerlingen gebruiken 
dit bezoek om hun examendossier verder aan te vullen. 
 

 
Fotomuseum Rotterdam (excursie CKV) 
In de vierde klas zal één periode over de beeldaspecten van Fotografie gaan. Leerlingen leren foto’s 
analyseren en ze maken kennis met verschillende stijlen van fotograferen. Maar ze gaan ook zelf aan de 
slag. Door zelf een foto te maken leren leerlingen de verschillende beeldaspecten beter kennen en 
herkennen. Als ondersteuning van de lessen op school gaan we met de leerlingen naar het 
fotografiemuseum in Rotterdam.  

Na afloop van de workshop gaan de leerlingen zelfstandig met het openbaar vervoer een route door 
Rotterdam afleggen ter voorbereiding op de stedenreis. Zo leggen de leerlingen per groep een weg af langs 
een bekende wijk of belangrijke plek in Rotterdam. Kaartlezen, plannen en de juiste informatie vinden is 
hier zieker belangrijk. Deze opdracht door Rotterdam is eveneens een aanvulling op het examendossier. 
 

 
Het Bertrand Russell filmgala in de Fabriek 
Als belangrijk en groot project werken de leerlingen in de derde lesperiode mee aan het maken van een 
film voor het BRC-filmfestival. Alle leerlingen van de 4e klassen (Havo en Atheneum) hebben tijdens het 
bezoek aan EYE een korte film gemaakt waarvan de beste/mooiste/grappigste film nog eens extra in het 
zonnetje wordt gezet.  
 
Naast een hapje en een drankje tijdens de bekendmaking van de winnaars, zijn er ook special guests en 
fantastische optredens om deze avond tot een echt spektakel te maken. 

 
Voorstelling Frans 
In het kader van het vak Frans gaan de leerlingen naar een voorstelling in een theater. De voorstelling is 
gekoppeld aan een onderwerp van de literatuur geschiedenis, die wordt behandeld in de les 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EYE_Filmmuseum.jpg
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Theater 
Een van de culturele activiteiten die binnen het vak CKV moet worden gedaan is een 
bezoek aan een theater, een onderdeel dat we hebben opgenomen in ons algemene 
programma.  

 

Museumbezoek  (excursie tekenen) 
Het bezoek aan een museum is onderdeel van de voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Havo Tekenen. Tijdens dit examen wordt de verworven kennis in 
kunstbeschouwing getoetst.  
Een deel van de vragen is alleen te beantwoorden wanneer de 
kandidaat goed heeft leren kijken. Begrippen als oppervlaktestructuur, 
de huid van een schilderij en kwaststreek zijn alleen in het museum zelf 
waar te nemen en te duiden. De excursie is effectieve lestijd ter 

voorbereiding op het Centraal Examen. 
 

Dichter in de klas 
Voor de praktische opdracht Poëzie komt dit jaar weer een dichter in de klas 
 
Bezoek Hogeschool InHolland  
Kiezen is niet gemakkelijk! En daarom is het zo belangrijk dat er binnen het Bertrand Russell College allerlei 
activiteiten worden georganiseerd die de leerling kan helpen om deze keuzes zo goed mogelijk te maken.  
 
De voorlichting voor een studiekeuze is gestart in de derde klas HAVO en VWO met een bezoek aan 
Inholland Alkmaar. Het doel was uw kind kennis te laten maken met de verschillende profielen en de daarbij 
aansluitende opleidingen.  
In de vierde klas van het HAVO staat het klassikaal bezoeken van INHOLLAND in het teken van verdere 
kennismaking met de aansluitende opleidingen. De leerling doet mee aan een workshop naar keuze.  
 
Ongeveer 30 % van de studenten in het Hoger onderwijs heeft na een jaar spijt van zijn of haar keuze. Bij 
sommige opleidingen ligt dit percentage zelfs nog hoger. U als ouder speelt een zeer belangrijke rol bij de 
studiekeuze. U hebt een positieve invloed op het keuzeproces van uw kind. Bovendien kan een doordachte 
keuze bijdragen aan het studiesucces! 
 
Ziet u het belang in van een doordachte studiekeuze, stimuleert u dan uw kind mee te gaan met de 
klassikale activiteiten die worden aangeboden op het Bertrand Russell College. Iedere voorlichting is er 
immers één die het keuze denkproces in gang zet!  
 
 

 
Politiek Den Haag 
De leerlingen volgen bij de Haagse Tribune een educatief programma op en rond het 
Binnenhof in Den Haag. Doel van het programma is om leerlingen op de locatie waar 
“de politiek” plaatsvindt, kennis te laten maken met en ervaring te laten opdoen met 
de werking van politiek, democratie en rechtsstaat. 
 

Een dag bij de Haagse Tribune is gevuld met voorlichting, discussie, rondleidingen over het Binnenhof en 
in de Eerste en Tweede Kamer, zodat de leerlingen de werking van onze parlementaire democratie beter 
begrijpen. Deze dag brengt de theorie uit het leerboek Delphi van het vak maatschappijleer in praktijk. Het 
schoolexamen over de rechtsstaat en de parlementaire democratie sluit hier op aan.  
 
 
 

Artis  
De biologie-excursie naar Artis maakt onderdeel uit van het lesprogramma bij de thema’s evolutie 

en ecologie In in Artis zal gekeken worden naar de relatie tussen dieren en hun natuurlijk milieu. 
De leerlingen maken vervolgens een verslag van het onderzoek als voorbereiding op de 
praktische opdracht. Om deze reden verwachten we dat alle leerlingen met biologie in hun 
pakket zullen deelnemen aan de excursie. Bovendien wordt het gewoon een leuke en 

leerzame dag.  
 

http://www.rijksmuseum.nl/info/praktischeinfo?lang=nl
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Activiteitenweek  
Iedere sectie verzorgt voor de leerlingen een bijzonder programma dat binnen het normale 
schoolprogramma past. Het programma voor deze week bestaat uit een meerdaagse culturele reis naar 
Rome, Berlijn, Parijs, Londen of een sportieve activiteitenreis naar De Ardennen. 
  

 
Culturele reizen 
Het Bertrand Russell College stelt zich ten doel om in samenwerking met de 
ouders/verzorgers de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar voor te bereiden op 
een zelfstandig functioneren in de wereld van vandaag en morgen. Dit doen wij door 
enerzijds in ons lesprogramma zowel stofinhoudelijk als didactisch zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen, en door anderzijds een afgewogen programma 
aan te bieden buiten de muren van de school. Een leerling in de Onderbouw heeft er vooral behoefte 
aan de wereld in zijn directe omgeving te exploreren, terwijl leerlingen in de Bovenbouw van het 
havo/vwo hun blik willen verruimen door over de grenzen van ons land te kijken. Vandaar dat wij het 
belangrijk vinden leerlingen in 4-havo en 5-vwo een programma met buitenlandse stedenreizen of een 
sportieve reis aan te bieden. Wij trachten daarbij leerlingen zoveel mogelijk te laten kennis 
maken met aspecten van die steden die waarschijnlijk tijdens een doorsnee vakantiebezoekje 
niet altijd in het programma zijn opgenomen. De ervaring leert ons dat deze reizen een 
onvergetelijke indruk achterlaten bij de meeste leerlingen, zo blijkt uit gesprekken met veel oud-
leerlingen. Nadere informatie volgt in het nieuwe schooljaar.  

 
 
Bewegen, Sport en Maatschappij 
Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij kan door leerlingen in 4-Havo worden gekozen. Het is een 
examenvak.  De sportieve leerlingen die gekozen hebben voor dit vak gaan heel veel activiteiten doen.  
In het Domein ” bewegen” zijn dat de onderdelen rugby, trainingsleer met daaraan gekoppeld een 
georganiseerde loop, hiphop en breakdance, korfbal, judo, atletiek en softbal.  
Verder komen EHBO met reanimatie als een van de onderdelen, het organiseren van een sportdag, 
lesgeven, stage lopen en theorielessen aan bod.  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarsluiting  
We starten de vrijdag voor de kerstvakantie met een ontbijt; de Onderbouw in de aula en de 3e t/m 5e 
klassen per klas in een lokaal. We sluiten daarna het kalenderjaar altijd af met een bijzondere activiteit 
waar alle leerlingen van de 1e t/m 5e klas bij betrokken zijn. Het programma is een verrassing. 
 

 
CJP-pas  
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen de speciale acties in de gaten worden gehouden.  

 

=================================  
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5-atheneum 

CKV 
De leerlingen van 5-atheneum volgen dit schooljaar het vak CKV. Voor dit vak moeten zij een 
examendossier samenstellen dat bestaat uit verslagen van zes verschillende culturele (uitstapjes) 
activiteiten, zoals bezoek aan theatervoorstellingen of muziekuitvoeringen, museumbezoek.  

 
Keuzeprogramma theater 
In 5-Atheneum krijgen de leerlingen de kans en de mogelijkheid om een topproductie op internationaal 
niveau te zien. Zij mogen kiezen uit drie voorstellingen in combinatie met een zeer uitgebreide en 
inhoudelijke workshop. Alle voorstellingen worden voorafgaand aan de voorstellingen ingeleid met een 
uitgebreide workshop, die de leerlingen goed voorbereidt op de prachtige maar ook uitgebreide 
voorstellingen die zij ’s avonds bezoeken. Het zijn een intensieve middag en avond, maar zeer de moeite 
waard.  
Tijdens de pauze tussen de workshop en voorstelling gaat de groep met elkaar in de buurt van het theater 
eten. De kosten voor deze maaltijd zijn niet opgenomen in de jaarnota. 
 

Jet-Net en Universum Career Day (voor leerlingen met het profiel NT of NG) 
De Career Day is een richtinggevend evenement voor jongeren uit 5-vwo en 4-havo die voor een 
natuurprofiel hebben gekozen. De leerlingen bezoeken de Career Day in schoolverband in het kader van 
loopbaan- en beroepsoriëntatie. Gedurende een halve dag maken de toekomstige studenten kennis met 
de carrièremogelijkheden die bèta en techniek hen bieden. Begeleid door een jonge bedrijfsmedewerker 
of student (career guide) gaan ze langs stands van technologische bedrijven, hogescholen en 
universiteiten. Hier maken ze op (inter)actieve wijze kennis met het technische beroepenveld en 
studiemogelijkheden. 
De Career Day wordt georganiseerd door Jet-Net in samenwerking met het Universum Programma van het 
Platform Bèta Techniek. Het zijn met name scholen van deze bètaprogramma’s die de Career Day 
bezoeken. Sinds enkele jaren is de Career Day een tweedaags evenement. 

 
Debat Nederlands 
Journalist/filosoof/kunstenaar Marc van Dijk komt in de klas workshop debat geven. 
 
Dichter in de klas 
Voor de praktische opdracht Poëzie komt dit jaar weer een dichter in de klas 

 
Voorstelling Frans 
In het kader van het vak Frans gaan de leerlingen naar een voorstelling in een theater. De voorstelling is 
gekoppeld aan een onderwerp van de literatuur geschiedenis, die wordt behandeld in de les. 

 
Politiek Den Haag 

De leerlingen volgen bij de Haagse Tribune een educatief programma op en rond 
het Binnenhof in Den Haag. Doel van het programma is om leerlingen op de locatie 
waar “de politiek” plaatsvindt, kennis te laten maken met en ervaring te laten 
opdoen met de werking van politiek, democratie en rechtsstaat. 
Een dag bij de Haagse Tribune is gevuld met voorlichting, discussie, rondleidingen 
over het Binnenhof en in de Eerste en Tweede Kamer, zodat de leerlingen de 
werking van onze parlementaire democratie beter begrijpen. Deze dag brengt de 

theorie uit het leerboek Delphi van het vak maatschappijleer in praktijk. 
Het schoolexamen over de rechtsstaat en de parlementaire democratie sluit hier op aan.  
 

Voorstelling  
Voor Nederlands in het kader programma literatuurgeschiedenis 17e eeuw De Klucht van de Koe van 
Brederode. De voorstelling is in het Zaantheater. De acteurs geven ook een workshop op school.  

 
Paleis op de dam 
Tijdens een bezoek aan het Paleis op de Dam maken de leerlingen kennis met de beeldtaal van de kunst. 
Alles wat er in het gebouw te zien is, vertelt het verhaal over het goede bestuur van de Amsterdamse 
Burgemeesters in de 17de eeuw. Het paleis was toen een stadhuis. Het verhaal van het goede bestuur 
wordt verteld middels klassieke en Bijbelse verhalen. Een onderwerp dat prachtig aansluit bij de laatste ckv 
opdracht van het jaar.  
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Kunstmuseum (vakken CKV + tekenen) 
Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft Nederlands grootste en 
belangrijkste collectie hedendaagse kunst in beheer. De bouw is 
spraakmakend: aan het typisch 19e - eeuwse hoofdgebouw (historische stijlen 
en rode baksteen) is een grote vleugel toegevoegd. Deze uitbreiding wordt “de 
badkuip” genoemd en is helemaal uit wit kunststof vervaardigd. Trefwoorden: 
transparant, wit en strak. 

De vaste collectie van het museum omvat hoofdzakelijk beeldende kunt uit de 20e eeuw. De wisselende 
tentoonstellingen tonen de laatste ontwikkeling op het gebied van beeldende kunst, fotografie, nieuwe 
media en toegepaste vormgeving. Alles wat het museum te bieden heeft valt grotendeels samen met de 
stof van het 5e leerjaar.  

In een gebouw van internationale allure dus gaan we met de leerlingen kort langs een aantal topstukken 
met als centrale vraag: wat maakt kunst nu eigenlijk kunst? Een essentiële vraag waar niet iedereen even 
makkelijk een antwoord op kan geven. Om beter zicht op deze vraag te krijgen gaan de leerlingen in het 
museum met behulp van een kunstenaar aan de slag.  

Activiteitenweek  
Iedere sectie verzorgt een bijzonder programma voor de leerlingen dat binnen het normale 
schoolprogramma past. Het programma voor deze week is een meerdaagse culturele reis naar Rome, 
Berlijn, Londen, Parijs of een sportieve reis naar De Ardennen.  

 
Culturele reizen 
Het Bertrand Russell College stelt zich ten doel om in samenwerking met de ouders de 
leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in 
de wereld van vandaag en morgen. Dit doen wij door enerzijds in ons lesprogramma zowel 
stofinhoudelijk als didactisch zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van onze 
leerlingen, en door anderzijds een afgewogen programma aan te bieden buiten de muren van de 
school.  
 
Een leerling in de Onderbouw heeft er vooral behoefte aan de wereld in zijn directe omgeving te 
exploreren, terwijl leerlingen in de Bovenbouw van het havo/vwo hun blik willen verruimen door over 
de grenzen van ons land te kijken. Vandaar dat wij het belangrijk vinden leerlingen in 4-havo en 5-vwo 
een programma met buitenlandse stedenreizen of een sportieve reis aan te bieden. Wij trachten daarbij 
leerlingen zoveel mogelijk te laten kennis maken met aspecten van die steden die waarschijnlijk tijdens 
een doorsnee vakantiebezoekje niet altijd in het programma zijn opgenomen.  
 
De ervaring leert ons dat deze reizen een onvergetelijke indruk achterlaten bij de meeste leerlingen, zo 
blijkt uit gesprekken met veel oud-leerlingen. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen nadere 
informatie en horen zij hoe zij zich kunnen aanmelden voor een van de reizen. 
 

Jaarsluiting  
We starten de vrijdag voor de kerstvakantie met een ontbijt; de Onderbouw in de aula en de 3e t/m 5e 
klassen per klas in een lokaal. We sluiten daarna het kalenderjaar altijd af met een bijzondere activiteit 
waar alle leerlingen van de 1e t/m 5e klas bij betrokken zijn. Het programma is een verrassing. 

 
Eindejaarsactiviteit  
We sluiten het schooljaar af met een sfeervolle barbecue in de binnentuin van de school. Voorafgaand aan 
deze barbecue wordt met de leerlingen als vervolg op de profielwerkstukkenmarkt enkele weken daarvoor, 
de verdere gangen van zaken rond de profielwerkstukken besproken. 
 

CJP-pas 
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen de speciale acties in de gaten worden gehouden.  

 

========================================== 

  

http://www.stedelijk.nl/nieuws/nieuwsberichten/overzicht/stedelijk-opent-23-september-2012
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5-havo 

Sportoriëntatie eindexamenklassen 
De sectie Lichamelijke Opvoeding organiseert de LO- lessen voor de eindexamenklassen 
op een andere manier dan gebruikelijk. De leerlingen maken tijdens dit schooljaar kennis 
met sportieve onderdelen die in het gebruikelijke rooster niet aan de orde (kunnen) komen.  
Wij proberen op deze manier in te spelen op de moderne ontwikkelingen binnen ons 
vakgebied. Deze manier van aanbieden en organiseren draagt bij tot een breder inzicht en 
kennis op het gebied van bewegen. De sectie is van mening dat het ook een positieve bijdrage levert aan 
het plezier dat beleefd kan worden aan bewegen. 
 
 

 
Bewegen, Sport en Maatschappij  
In 5-Havo gaan de leerlingen bij het vak BSM weer hele andere sporten doen dan 
in de 4e klas. Sporten die niet bij de reguliere LO-lessen 
worden gegeven, zoals tennis, fitness en free running.  
 

In dit schooljaar komt ook weer het lesgeven, het bewegen en regelen en de  
theorie weer aan bod.  
Als keuze-activiteit is gekozen voor Spaarnwoude waar de leerlingen kunnen kiezen voor snowboarden  
of skiën.  
Kortom een leuk en gevarieerd aanbod. 

 

 
 

 
 
 

Museumdag - Stedelijk Museum Amsterdam (vak tekenen) 

De nieuwbouw is spraakmakend: aan het typisch 19e eeuwse hoofdgebouw 
(historische stijlen en rode baksteen) is een grote vleugel toegevoegd. Deze 
uitbreiding wordt “de badkuip” genoemd en is helemaal uit wit kunststof 
vervaardigd. Trefwoorden: transparant, wit en strak. 
 
De vaste collectie van het museum omvat hoofdzakelijk beeldende kunt uit de 

20e eeuw. De wisselende tentoonstellingen tonen de laatste ontwikkeling op het gebied van beeldende 
kunst, fotografie, nieuwe media en toegepaste vormgeving. Alles wat het museum te bieden heeft valt 
grotendeels samen met de stof van het 5e leerjaar. 
Deze dag wordt er ook een bezoek aan een galerie gebracht.  
 

Voorstelling Frans 
In het kader van het vak Frans gaan de leerlingen naar een voorstelling in een theater. De voorstelling is 
gekoppeld aan een onderwerp van de literatuur geschiedenis, die wordt behandeld in de les. 

 
Film in de Fabriek 
We gaan in de Fabriek een film zien die gemaakt is op basis van een Nederlandse roman. De leerlingen 
schrijven een vergelijkende beschouwing van boek en film voor hun praktische opdracht 

 
 
 Artis - Hortus 

De biologie-excursie naar Artis maakt onderdeel uit van het lesprogramma bij de thema’s 
evolutie en ecologie. In de  Hortus gaan de leerlingen onderzoek doen naar de evolutie bij 
planten en in Artis zal gekeken worden naar de relatie tussen dieren en hun natuurlijk 
milieu. 

De leerlingen maken vervolgens een verslag van het onderzoek als voorbereiding op de praktische 
opdracht. Om deze reden verwachten we dat alle leerlingen met biologie in hun pakket zullen deelnemen 
aan de excursie. Bovendien wordt het gewoon een leuke en leerzame dag.  
 
 

http://www.stedelijk.nl/nieuws/nieuwsberichten/overzicht/stedelijk-opent-23-september-2012
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://scub.unibz.it/?page_id%3D558&ei=KJObVbCnD7Hd7QaBgZfwAg&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNHZ1urkslpkInTfriNBop_We4yg2w&ust=1436345477894975
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ruchti.nl/sportshop&ei=aZObVZP9Nca17gbIm5SQAw&psig=AFQjCNFXvcrJ9xGUMPsOFbenSaZSY1ZzpQ&ust=1436345546121259
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.groupon.be/deals/genk/Ice-Mountain-Park/6585591&ei=qpObVbP4JtLU7AaMmJWoAw&psig=AFQjCNFju0f4_C9aGAzl9GTAbKZib83a5g&ust=1436345630521512
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Theaterbezoek 
In het kader van het vak geschiedenis bezoeken de leerlingen een theaterstuk van theater Nomade op 
locatie: het Hembrugterrein in Zaandam.  
 
 

Jaarsluiting  
Het kalenderjaar sluiten we met de examenkandidaten traditioneel af met een gala-avond met buffet op de 
donderdagavond vóór de kerstvakantie. Dit is niet zo maar een feestelijke avond voor de leerlingen. De 
avond dient ook een ander doel. In de aanloop naar het Centraal Examen, dat een half jaartje later al bijna 
voorbij zal zijn, is deze avond bedoeld het saamhorigheidsgevoel en de motivatie van de examenleerlingen 
te vergroten. Het is een avond die bovendien als bijzonder wordt ervaren door de leerlingen en door velen 
als een hoogtepuntje in hun schoolcarrière wordt beschouwd.  
 

CJP-pas  
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen de speciale acties in de gaten worden gehouden.  

======================================  
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6-atheneum 

Sportoriëntatie eindexamenklassen 
De sectie Lichamelijke Opvoeding organiseert de LO- lessen voor de eindexamenklassen op 
een andere manier dan gebruikelijk. De leerlingen maken tijdens dit jaar kennis met sportieve 
onderdelen die in het gebruikelijke rooster niet aan de orde (kunnen) komen.  
Wij proberen op deze manier in te spelen op de moderne ontwikkelingen binnen ons vakgebied. 
Deze manier van aanbieden en organiseren draagt bij tot een breder inzicht en kennis op het gebied van 
bewegen. De sectie is van mening dat het ook een positieve bijdrage levert aan het plezier dat beleefd kan 
worden aan bewegen.  

 
Voorstelling ‘De Meid’ (vak Nederlands) 
In het kader van het programma literatuurgeschiedenis Nederlands bezoeken de leerlingen de voorstelling 
‘De Meid’ van Herman Heijermans in het Zaantheater. 
 
 
 

Kunstmuseum (vak tekenen) 
Op voorbereiding van het eindexamen bezoeken we een museum. De keuze 
van het museum is afhankelijk van het eindexamenprogramma. 

 
 
 

 
Voorstelling Frans 
In het kader van het vak Frans gaan de leerlingen naar een voorstelling in een theater. De voorstelling is 
gekoppeld aan een onderwerp van de literatuur geschiedenis, die wordt behandeld in de les. 

 
Theaterbezoek 
In het kader van het vak geschiedenis bezoeken de leerlingen een theaterstuk van theater Nomade op 
locatie: het Hembrugterrein in Zaandam.  
 

Jaarsluiting  
Het kalenderjaar sluiten we met de examenkandidaten traditioneel af met een gala-avond met buffet op de 
donderdagavond vóór de kerstvakantie. Dit is niet zo maar een feestelijke avond voor de leerlingen. De 
avond dient ook een ander doel. In de aanloop naar het Centraal Examen, dat een half jaartje later al bijna 
voorbij zal zijn, is deze avond bedoeld het saamhorigheidsgevoel en de motivatie van de examenleerlingen 
te vergroten. Het is een avond die bovendien als bijzonder wordt ervaren door de leerlingen en door velen 
als een hoogtepuntje in hun schoolcarrière wordt beschouwd.  
  
 

CJP-pas 
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas. Met deze pas kunnen zij met korting zelfstandig culturele 
uitstapjes maken. Via de CJP-site kunnen de speciale acties in de gaten worden gehouden.  

 
========================================== 

http://www.stedelijk.nl/nieuws/nieuwsberichten/overzicht/stedelijk-opent-23-september-2012

