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Dit is JOUW FLEX-aanbod:
Nederlands - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

A5-A6
A. Bolder
12 leerlingen
Ondersteunende lessen voor leerlingen die moeite hebben met
leesvaardigheid en het beantwoorden van examenvragen. We
zullen oefenen met (onder andere) havo en vwo-examenteksten,
waarbij de focus op leesstrategieën ligt. Bovendien zal er extra
aandacht zijn voor het beantwoorden van meerkeuzevragen

Afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Kort oefenexamen
Min. 80% aanwezig

Nederlands - examentraining
Leerjaar

H5

Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

M. Buitenhuis
15 H5
Eindexamentraining

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Artikel analyseren
Min. 80% aanwezig + eindproduct behaald
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Nederlands - Beter Nederlands (als Nederlands je tweede taal is)
Leerjaar

A5 en H5

Docent

C. Buijs

Maximaal aantal lln.

8

Omschrijving van de
inhoud:

Bij Beter Nederlands voel je je thuis als Nederlands je tweede taal
is. Tijdens de bijeenkomsten zul je je gaan verdiepen in
lastigere onderdelen van het Nederlands, zoals het beheersen en
gebruiken van uitdrukkingen, de krant lezen en begrijpen en
zoals veel voorkomende woorden leren en toepassen.

Eindproduct /afsluiting

Het presenteren van een krantenartikel

FLEX punt behaald bij:

80% aanwezigheid en het voldoende afronden van het
eindproduct

Voorwaarden tot
inschrijving

Nederlands moet je tweede taal zijn.

Nederlands - Creatief schrijven
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

A5 en A6
S. van den Berg
15
Ga na het bekijken van een aantal voorbeelden zelf aan de slag met
het schrijven van gedichten en verhalen. Werk jouw eigen idee uit
tot een boeiend geheel, dat je naar keuze ook zelf illustreert.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Voorwaarden tot
inschrijving

Eigen schrijfproduct.
80% aanwezigheid.
Je moet in A4 zitten.
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Frans - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Kosten

A6
Nicolette Barten-Neele
15
Vind je het lastig om teksten te lezen en te begrijpen ?
Wil je extra oefenen met spreek- en leesvaardigheid ?
Kom dan naar het flexuur Examentraining Frans
Uit het tijdschrift Chez nous of Ça va kiezen we samen een
teksten uit over een actueel onderwerp. Dan gaan we daar actief
mee aan de slag. Op een speelse manier komt er van alles aan de
orde.
Vocabulaire, grammatica, signaalwoorden.
We kunnen eveneens examenteksten maken en bespreken.
Korte presentatie van een artikel + actieve deelname
80 % aanwezigheid
geen

Frans - Frans leren met muziek
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

A5
Nicolette Barten-Neele
15
Tu adores la musique ?
Lijkt het je leuk om liedjes van alle tijden te ontdekken en
tegelijkertijd de taal beter te leren ? Grammatica beter begrijpen en
tegelijkertijd met nieuwe artiesten kennis te maken.
Met clips en teksten kan je op een andere manier met een taal bezig
zijn. We gaan luisteren, clips beschrijven, je eigen top 3 maken en
nog veel meer.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Voorwaarden tot
inschrijving

Je maakt opdrachten bij een zelf gekozen lied
80 % aanwezigheid + actieve deelname
Bovenbouw

Frans - Spreekvaardigheid
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud
Eindproduct /afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5 en A6
Sandie Braucourt
12
Wil je je beter kunnen uitdrukken in de Franse taal ?
Kom dan naar dit flexuur. We gaan oefenen met allerlei praktische
situaties. Zodat je je straks beter kan redden in
een Franstalig land.
inzet
Aanwezigheid en spreekopdracht voldoende
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Duits - Grammatica en extra lees- en luisteroefeningen
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

H5, A5 en A6
P. Nouwens / E. Kuit
15
In dit flexuur krijg je extra uitleg over alles wat er behandeld wordt
in de les Duits. Je kunt vragen stellen over de grammatica en extra
lees- en luisteroefeningen maken.
Je kunt vragen stellen over hoe je woordjes/ zinnetjes en de
grammatica het beste leert en hoe je het leerwerk voor Duits het
best kunt plannen.

Eindproduct /afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Ben jij veel te lang bezig met het leren voor Duits? Maak je veel
fouten in lees- en luistertoetsen Duits? Dan is dit een prima flexuur
voor jou!
Formatieve toets
presentatie/eindproduct met een voldoende afronden

Engels – Reading Comprehension
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5
M. Scholten
12
Ondersteunende lessen voor leerlingen die moeite hebben met
leesvaardigheid bij Engelse teksten. We zullen oefenen met havo
examenteksten, waarbij de focus op leesstrategieën
ligt.

80 % aanwezig geweest zijn

Engels - Filmclub
Leerjaar:
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud
Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5, A5 en A6
I. Heiminge / A. Bruijs
16
In deze module gaan we 3 films kijken. Na elke film volgt er een
klassikale (verbale) bespreking, waarbij we vanuit onverwachtse
invalshoeken naar de films kijken.
Geen eindproduct, maar bij elke bespreking van de films wordt
een actieve houding verwacht, anders kan een vervangende
opdracht worden gegeven.
Bijvoorbeeld: 85% aanwezig geweest zijn
presentatie/eindproduct met een voldoende afronden
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Engels - Reading Comprehension A5 A6
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud
Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

A5 en A6
A. Bruijs
12
Ondersteunende lessen voor leerlingen die moeite hebben met
leesvaardigheid bij Engelse teksten. We zullen oefenen vwo
examenteksten, waarbij de focus op leesstrategieën ligt.

80% aanwezigheid (actieve deelname)

Geschiedenis Historische vaardigheden A5
Vak(ken)

Geschiedenis A4/A5

Docent

N.Sijtsema

Maximaal aantal lln.

20

Omschrijving van de
inhoud:

Tijdens deze module oefenen we de historische vaardigheden. We
hebben zes vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit (oorzaakgevolgrelaties), continuïteit en verandering,
standplaatsgebondenheid, broninterpretatie, betekenis geven aan
– en oordelen over het verleden. We werken aan het volledig
beantwoorden van toetsvragen. Ook geven we tips en tricks voor
het leren van geschiedenis.

Eindproduct / afsluiting

Afsluitende opdracht

FLEX punt behaald bij:

Aanwezigheid & afsluitende opdracht
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Geschiedenis - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

H5
A. Hageman
20
Tijdens deze module oefenen we de historische vaardigheden. We
hebben zes vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit (oorzaakgevolgrelaties), continuïteit en verandering,
standplaatsgebondenheid, broninterpretatie, betekenis geven aan –
en oordelen over het verleden. We werken aan het volledig
beantwoorden van examenvragen.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Kosten
Voorwaarden tot
inschrijving

Afsluitende opdracht
Aanwezigheid & afsluitende opdracht
Geen
Wel het vak geschiedenis in je pakket hebben

Geschiedenis - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Kosten
Voorwaarden tot
inschrijving

A6
N. Sijtsema
20
Tijdens deze module oefenen we de historische vaardigheden. We
hebben zes vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit (oorzaakgevolgrelaties), continuïteit en verandering,
standplaatsgebondenheid, broninterpretatie, betekenis geven aan –
en oordelen over het verleden. We werken aan het volledig
beantwoorden van examenvragen.
Afsluitende opdracht
Aanwezigheid & afsluitende opdracht
Geen
Wel het vak geschiedenis in je pakket hebben
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Aardrijkskunde - PWS-begeleiding
Leerjaar

H5 en A6

Docent

J. Verbruggen

Maximaal aantal lln.

25

Omschrijving van de
inhoud:

Hoe zet je een goed profielwerkstuk in elkaar? In een aantal lessen
gaan we met elkaar in overleg over hoofd- en deelvragen en de
onderzoeksmethode. Je krijgt de mogelijkheid om diverse
onderdelen te schrijven

Eindproduct / afsluiting

PWS

FLEX punt behaald bij:

Inleveren PWS

Voorwaarden tot
inschrijving

PWS-leerling van de docent.

Aardrijkskunde Examentraining

Eindproduct / afsluiting

H5
J. Verbruggen / F. Stender
20
In een korte cursus gaan we een aantal vaardigheden oefenen:
-hoofdpunten uit teksten halen
-bronnen en vragen lezen
-atlasvaardigheden
-leertechnieken
-antwoorden formuleren
We gebruiken hierbij oude examens
Maken van een oefentoets

FLEX punt behaald bij:

Score van 55% op de oefentoets

Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

Aardrijkskunde - Territoriale conflicten
Titel module
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

A6
Jaap Verbruggen
20
Ook vandaag de dag wordt de wereld geteisterd door oorlogen,
afscheidingsbewegingen en lokale opstanden ofwel territoriale
conflicten.
Aan de hand van een begrippenschema bekijken we een aantal
territoriale conflicten, zoals:
-de gebieden in de Kaukasus
-de afscheidingsbewegingen in Europa
-de etnische conflicten in Afrika (of Azië)
Korte beschouwing over territoriale conflicten
Twee bladzijden over een territoriaal conflict
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Aardrijkskunde - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5
F. Stender
20
In een korte cursus gaan we een aantal vaardigheden oefenen:
-hoofdpunten uit teksten halen
-bronnen en vragen lezen
-atlasvaardigheden
-leertechnieken
-antwoorden formuleren
We gebruiken hierbij oude examens.
Maken van een oefentoets
Score van 55% op de oefentoets

Aardrijkskunde - Geopolitiek en Rusland
Vak(ken)

H5, A4, A5, A6

Docent

F. Stender

Maximaal aantal lln.

20
Rusland steunt de Wit-Russische president.
Rusland steunt rebellen in Oekraïne.
Rusland houdt president Assad van Syrië in het zadel
Rusland heeft de Krim geannexeerd
Rusland probeert verkiezingen te beïnvloeden in het westen.

Omschrijving van de
inhoud

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Als jij je wel hebt afgevraagd waarom die Russen dat toch allemaal
doen, dan is deze module zeker de moeite waard! Via geopolitiek
gaan we op onderzoek uit, waarom Rusland dit doet. Je leert de
geschiedenis van de geopolitiek en we gaan ons daarna richten op
de casus Rusland.
Einddiscussie
Deelname aan lessen en deelname aan afsluitende discussie
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Economie - Gedragseconomie
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

H5, A5 en A6
CATT
20
Economie gaat over het maken van keuzes. Bij gedragseconomie
kijken we naar de keuzes die gemaakt worden. Om dit keuzeproces
te analyseren worden veel strategische situaties in een spelvorm
gegoten. In deze module zullen wij veel van deze situaties
behandelen middels experimenten met het uiteindelijke doel om zo
de economische analyse te vergroten

Eindproduct / afsluiting

Kennis over de volgende punten:
Strategische spelen, rationaliteit, coöperatieve- en niet-coöperatieve
spelen, simultane en sequentiële spelen, gevangenendilemma,
dominantie, Nash-evenwicht, zuivere en gemengde strategieën,
herhaalde spelen, asymmetrische informatie, (geloofwaardige)
zelfbinding, speltheorie en collectieve goederen, externe effecten,
speltheorie en politiek, Cournot-model, Stackelberg-model,
onderhandelen, veilingen.

FLEX punt behaald bij:

Aanwezigheid en voldoende inzet

Economie - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

H5
R. van Maanen
20
We gaan oude examenopgaven analyseren;
Hoe moet je er naar kijken?
Wat moet je kennelijk weten?
Welke vaardigheden worden er van je verwacht?
Over welke onderwerp en begrippen gaat het hier?
Vervolgens pakken we de lesstof erbij; herken je iets?
De lesstof wordt dan ook nog eens uitgelegd.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Je moet hier bereid zijn actief mee te denken en te schrijven.
Geen
Goede inzet
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Economie - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

A6
M. Funke
20
Hoe maak je de stap van de stof in het boek naar een opgave op
examenniveau? Hoe kun je, als je iets kent, het toepassen in een
andere context? Hoe ga je om met grotere hoeveelheden stof? Hoe
geef je een compleet antwoord op een examenvraag?
Kortom, hoe presteer je maximaal tijdens de (school-)examens
economie?
In deze module gaan we stof herhalen, vooral veel oefenen met oude
examenopgaven en leren van elkaars sterke punten.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Je moet hier bereid zijn actief mee te denken en te schrijven.
Geen
Goede inzet

Bedrijfseconomie - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

A6
T. Ostendorf
20
Hoe maak je de stap van de stof in het boek naar een opgave op
examenniveau? Hoe kun je, als je iets kent, het toepassen in een
andere context? Hoe ga je om met grotere hoeveelheden stof?
Kortom, hoe presteer je maximaal tijdens de (school-)examens
bedrijfseconomie?
In deze module gaan we stof herhalen, vooral veel oefenen met oude
examenopgaven en leren van elkaars sterke punten.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Klaar voor de (school-)examens
Voldoende aanwezigheid en voldoende inzet

Bedrijfseconomie - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

H5
H. Woerdeman
20
We gaan oude examenopgaven analyseren;
Hoe moet je er naar kijken?
Wat moet je kennelijk weten?
Welke vaardigheden worden er van je verwacht?
Over welke onderwerp en begrippen gaat het hier?
Vervolgens pakken we de lesstof erbij; herken je iets?
De lesstof wordt dan ook nog eens uitgelegd.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Je moet hier bereid zijn actief mee te denken en te schrijven.
Geen
Een positieve inzet tonen
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Bedrijfseconomie Ondernemerschap & Marketing (O&M)
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

H4 en A5
T. Ostendorf
20
Bij O&M leer je wat de rol is van marketing binnen het
ondernemerschap. Dit gebeurt op verschillende manieren,
•
Een theoretisch deel waarbij enkele
belangrijke marketing theorieën worden
behandeld (periode 3).
•
Een praktisch deel waarbij je de opgedane kennis
gaat toepassen in een (deel van een)
marketingplan (periode 4)

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Toets met meerkeuzevragen (periode 3)
Mini-marketingplan (periode 4)
Voldoende voor toets en voldoende voor mini-marketingplan

Biologie - examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.

A6
G. Bosma

Omschrijving van de
inhoud:
Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Voorwaarden tot
inschrijving

Doornemen leerstof van de verschillende hoofdstukken en oefenen
met examenvragen.
Een goede planning bij de voorbereiding van het SE-biologie
Actieve deelname
examenleerling V6

Biologie - examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:
Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5
J. van der Wiele / J. Verheij
20
We gaan het niet mooier maken, wel makkelijker. Gewoon
examenvragen oefenen.
Hopelijk een voldoende voor je bio-schoolexamen
Actieve deelname
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Wiskunde
Leerjaar
Maximaal aantal lln.
Docenten
Omschrijving van de
inhoud:

H5-A5-A6
15
S. Groot (H5wa) L. Soesman (H5wb) G. Klijn (A5 en A6wa) M. Duin
(A5 en A6wb) en extra vakkers
Ik heb 6 ijsblokjes en jij 12 appels, hoeveel pannenkoeken passen er
dan op het dak?
Als wiskunde voor jou zo klinkt heb je waarschijnlijk wel behoefte
aan extra hulp.
Kom dan naar het wiskunde flex uur. Een hele periode lang, elke
week een uur, helpen wij je om achterstanden weg te werken en de
huidige stof beter te begrijpen.
Je kunt in het flexuur extra uitleg krijgen over onderwerpen die je
lastig vindt, je kunt in de flextijd ook les krijgen in stof die je gemist
hebt omdat je overgestapt bent vanuit een ander leerjaar of een
ander leerniveau.
We doen dit voor elk leerjaar, voor elk niveau. Voor sommige
leerjaren wordt het zelfs op twee verschillende dagen aangeboden
zodat je kunt kijken wat voor jou het beste uitkomt.

FLEX punt behaald bij:
Voorwaarden tot
inschrijving

Kom je? Misschien ga je wiskunde nog leuk vinden
Voldoende inzet en minimaal 80% aanwezigheid
Zelf graag willen

.

Natuurkunde - Examentraining
Titel module
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

H5 en A6
S. Kooijstra (H5) / R. Ermans (A6)
16
Alle examenonderdelen komen aan bod.
Leerlingen werken aan de door hun gestelde doelen.
(bijvoorbeeld: maken van huiswerkopdrachten om de leerdoelen
behorend bij het hoofdstuk te behalen.)

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Formatief
Aanwezigheid (80 %)
Inzet naar behoren; te beoordelen door de docent
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Natuurkunde - CanSat/Mooncamp
Leerjaar

A5

Docent

S. Kooijstra

Maximaal aantal lln.

20

Omschrijving van de
inhoud:
Eindproduct / afsluiting

Verschillende projecten die in de natuurkundelessen
geïntroduceerd zijn. Tijdens deze flexuren werken de leerlingen aan
hun project. De leerlingen hebben zich al eerder voor deze
projecten aangemeld.
Projectverslag (is tevens een PWS)

FLEX punt behaald bij:

Inleveren verslag

Scheikunde - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud
Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5
M. Huisman / O. Müller
20
Voorbereiding op het eindexamen
Er wordt voornamelijk lesstof uit klas 5 behandeld en geoefend.
Karakter: ondersteunend
85% aanwezig geweest zijn
constructieve deelname

Scheikunde - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud
Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5
O. Müller
20
Voorbereiding op het eindexamen
Er wordt voornamelijk lesstof uit klas 4 behandeld en geoefend.
Karakter: ondersteunend
85% aanwezig geweest zijn
constructieve deelname

Scheikunde - Chemie van de verf
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

A5
O. Müller
20
De leerlingen gaan aan de slag met
verschillende voedingsmiddelen.
Met behulp van analysemethodes wordt naar inhoudsstoffen
gekeken. Verschillende processen bij de voedselbereiding worden
vergeleken, o.a. het rijzen van deeg. ijdens het verwerken en
bereiden van verschillende
Karakter: verdiepend
85% aanwezig geweest zijn
constructieve deelname
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Scheikunde - Examentraining
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud
Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

A6
O. Müller
20
Voorbereiding op het eindexamen
Karakter: ondersteunend
85% aanwezig geweest zijn
constructieve deelname

Filosofie - Filosofische vaardigheden (ook voor lln zonder Filosofie)
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

A5-A6
E. Boter
16
Voor wie?
Deze module is bedoeld voor leerlingen die hun filosofische
vaardigheden willen ontdekken of trainen. Misschien zit je in het
examenjaar en wil je oefenen met het beantwoorden van
examenvragen; dan biedt deze module een goede kans om je
filosofische potlood te slijpen! Wellicht zit je in de derde klas en
overweeg je filosofie te kiezen; in dat geval is deze module een
goede kans om bezig te zijn met het vak en te kijken of het bij je
past. Ook vijfde klassers die het voeren van filosofische gesprekken
interessant vinden zouden in deze module op hun plek zijn. Wees
welkom!
Wat?
Filosoferen is een bezigheid waarbij verschillende vaardigheden
nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
• Vragen stellen, ‘Hoe formuleer ik een filosofische
vraag? Hoe raak ik verwonderd?’
• Gesprekken voeren, ‘Hoe formuleer ik mijn
gedachten en hoe luister ik naar de ander?’
• Filosofisch debat, ‘Hoe presenteer ik mijzelf en hoe
geef ik goede argumenten en replieken tijdens een
filosofisch debat?’
• Schrijven, ‘Hoe schrijf ik een goed filosofisch
essay?’
• (Primaire) Teksten lezen, ‘Hoe ontcijfer ik een tekst
van of over een filosoof en plaats ik hem in context?
• Toepassen, ‘Hoe kan ik het denken van filosofen van
vroeger en nu toepassen in de praktijk?’
• Gesprekken leiden, ‘Hoe stuur ik een filosofisch
gesprek?’
De exacte inhoud van de cursus zal gestuurd worden door de
interesses en wensen van de deelnemers.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Schriftelijk eindproduct binnen een gekozen vaardigheid
85% aanwezigheid
eindproduct met een voldoende afgerond
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Informatica - ondersteuning
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Eindproduct /afsluiting
FLEX punt behaald bij:

H5-A5-A6
L. Gransjean
20
80% deelname en 100% inzet

Muziek - Join the Band!
Leerjaar

H5-A5-A6

Docent

H. Hoogkamp

Maximaal aantal lln.

20

Omschrijving van de
inhoud:

Je gaat in bandjes spelen / zingen.
Je kiest zelf een instrument waarop je een partij gaat oefenen van
een zelf gekozen nummer. Dan gaan jullie samenspelen.
De bedoeling is dat er iedere les een nummer ingestudeerd wordt.
Je kan gebruik maken van bestaande arrangementen of zelf
nummers kiezen die je wilt spelen.
Portfolio met nummers die je kan spelen.
Als je wilt kun je deze uitvoeren op het Open Podium.

Eindproduct / afsluiting

Maatschappijleer - De Nederlandse verkiezingen
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud

H5-A5-A6
M. Olij
25
Het is een heerlijke tijd voor politieke nerds. We hebben net de
Amerikaanse verkiezingen achter de rug (al is er nog genoeg om
te doen!) en 17 maart staan dan alweer de verkiezingen in
Nederland op het programma.
Politieke partijen hebben zich de afgelopen maanden al warm
gelopen en de eerste verkiezingsprogramma’s en
kandidatenlijsten zijn al gepubliceerd. Hoe kom je eigenlijk op zo
een kandidatenlijst? Kun jij ook de politiek in en hoe werkt dat
dan? Wat gaan deze verkiezingen Nederland brengen?

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:

Deze module is geschikt als een bijles maatschappijleer als je in 4
havo of 5 vwo zit. Maar daarnaast is deze module vooral bedoeld
voor de echte politiek geïnteresseerde leerlingen op deze school
die graag de verkiezingen met mij willen volgen in periode drie.
Een eigen les maken waarin je een stukje actualiteit over de
komende verkiezingen uitlegt
80% aanwezigheid en een goede miniles gegeven tijdens de
module

Maatschappijleer - Debatteam
16

FLEX 2020-2021 leerjaar 5 en 6 periode 3
Leerjaar
Docent
Omschrijving van de
inhoud:

H5-A5-A6
M. Olij
Dit is de wekelijkse training van het debatteam. Hiervoor moet je
worden geselecteerd nav audities. Alleen dan kun je je aanmelden
voor dit FLEX uur.
Tijdens deze trainingen worden de leerlingen op hoog niveau
uitgedaagd in mondelinge spreekvaardigheid.
Deze trainingen hebben altijd een toernooi als einddoel.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Voorwaarden tot
inschrijving

Ieder debat teamlid doet aan één of meerdere toernooien mee per
jaar.
80% aanwezigheid minimaal.
Je moet geselecteerd zijn na een auditie.

Tekenen - De techniek achter de kunst
Leerjaar
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

H5-A5
F. Hioolen
20
Als je naar een kunstwerk kijkt doet het vaak iets met je gevoel. Je
raakt ontroerd, vindt het mooi of juist lelijk. Soms valt je ook op
hoe het gemaakt is maar vaak denk je daar helemaal niet bij na.
In deze verdiepende module over kunst gaan we dieper in op
welke techniek nodig is geweest om het kunstwerk te maken.
Hoe werd verf gemaakt in de renaissance? Waarom bestaat er
glaswerk in verschillende kleuren? Zijn er kunstenaars die zich
laten inspireren bij het maken van hun kunst door de techniek?
We gaan een aantal van deze technieken bestuderen en een aantal
zelf uitvoeren.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Voorwaarden tot
inschrijving

Theorie en praktijk ontmoeten elkaar in deze module.
Onderzoek dossier, zelfgemaakte materialen
80% aanwezigheid
Alleen voor leerlingen die tekenen hebben gekozen
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Tekenen - CPE (alleen voor V6 examenleerlingen)
Tekenen
Docent
Omschrijving van de
inhoud:

A6
P. Steen
CPE- in FLEX tijd
Het CPE is een praktisch eindexamen (cito) voor het vak tekenen.
Het praktisch werk, bestaande uit een beeldend onderzoek en
eindwerkstuk, moet op school, onder toezicht van een surveillant
worden gemaakt. Je mag er niet thuis aan werken. Alleen het
reflectieverslag mag thuis worden gemaakt. Dit verslag wordt
samen met het beeldend werk ingeleverd.
Een 2e corrector van een andere school wordt middels een pooling
aangewezen om jullie werk te beoordelen.
Je mag maximaal 1400 minuten aan het beeldend onderzoek en
eindwerkstuk werken. De opgetelde tijd van de praktijklessen
vanaf de Kerstvakantie is minder dan 1400 minuten. Voor het
ontbrekende deel van de vereiste tijd zijn deze FLEX-uren nodig.

Voorwaarden tot
inschrijving

Dit uur staat voor de betreffende leerlingen al in hun rooster!
Alleen voor A6 examenleerlingen

CKV - Stop! The Motion… een toegepaste filmmodule
Vak(ken)
Docent
Maximaal aantal lln.
Omschrijving van de
inhoud:

A5
F. Hioolen
20
Als professioneel filmmaker is het lastig filmen in corona-tijd. Wat
als we over gaan op animatie…
In deze module kunnen jullie korte verhalen omzetten in grappige,
ontroerende of misschien wel romantische korte animatiefilms.
We gebruiken de filmtechniek stop-motion. Je leert meer over
deze techniek, leert eigentijdse toepassingen en krijgt de
gelegenheid om helemaal te ontdekken hoe rijk de wereld van
stop-motion kan zijn.

Eindproduct / afsluiting
FLEX punt behaald bij:
Kosten
Voorwaarden tot
inschrijving

Een of meerdere stopmotion films.
Een voldoende eindwerk en 80% aanwezigheid
Voor leerlingen ckv
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CKV - Art lab A5
OOK IN FLEX MAAR GEEN MODULE!
Leerjaar

A5

Docent

A. Roelofsz

Maximaal aantal lln.

20

Omschrijving van de
inhoud:

In dit Art lab kun je werken aan een opdracht uit de reguliere CKV
lessen. Je kunt zelfstandig werken en ook overleggen met de
docent.
LET OP: geen module voor een FLEX punt!
Voor Art Lab kun je je per week registeren.

Eindproduct / afsluiting
Voorwaarden tot
inschrijving

Je bent verder met je opdracht of hebt de opdracht afgemaakt
Uiterlijk een dag van tevoren moet je ingeschreven staan voor dit uur

Bertrand Theater: Productie 2021 - Othello
Leerjaar

H5-A5-A6

Docent

R. Nanne

Maximaal aantal lln.

14

Omschrijving van de
inhoud

Theaterproductie 2021
Vlog je of volg je? Ben jij de influencer of word jij beïnvloed? Met
een interactieve theatervoorstelling beïnvloed jij het publiek.
In de activiteitenweek van Maart 2021 maakt het Bertrand Russell
College samen met regisseur Rick Nanne (Theatermijn) een
bijzondere theatervoorstelling over de kracht en macht
van social media in een voorstelling waar je jouw mobieltje aan moet
laten.
Een voorstelling die begint met een tragisch einde waarin het
publiek op zoek gaan naar hoe het zo ver heeft kunnen komen en
wiens schuld dat eigenlijk is. Het publiek kiest zelf naar welke scene
ze kijken en krijgen onderweg op hun mobiel informatie en vragen.

Eindproduct / afsluiting

Voorstelling

FLEX punt behaald bij:

Minimaal 80% aanwezigheid (let op: van 15 tot 17 uur!)
100% aanwezigheid bij voorstellingen
Goede inzet en werkhouding
Voldoende spelontwikkeling
De repetities zijn begonnen. Je kunt je nog aanmelden, we nemen
contact op!

Voorwaarden tot
inschrijving

LET OP: Repetities zijn van 15 tot 17 uur +
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