Zes uitdagingen
voor de hoogbegaafde leerling
Verrijkingslessen op het Hondsrug College voor leerlingen uit groep 8

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!

Zes uitdagingen
voor de hoogbegaafde leerling!
Het Hondsrug College (door het ministerie erkend als Begaafdheidsprofielschool, de enige in Drenthe) verzorgt dit jaar weer verrijkingslessen
voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 8. Deze lessen worden gegeven in vier
modules van vijf weken elk. Na vijf weken wordt er dus gewisseld.

Keuze uit zes verschillende uitdagingen!

De leerlingen die zich aanmelden, maken een keuze uit onderstaande zes modules. Ze
kiezen hun vier favoriete modules uit. Plaatsing in alle vier gekozen modules kan niet
helemaal gegarandeerd worden. Geef daarom ook een vijfde reservemodule aan.
Uit de volgende modules kan gekozen worden:
1.
2.

3.

4.

We gaan breinbreken! Alvast wat wiskunde!
Een stapje verder dan rekenen! Een start met echte wiskunde!
Rare jongens, die Grieken en Romeinen!
Kennis maken met het oude Griekenland en het oude Rome. En alvast een beetje Grieks
en Latijn!
Robotica: robots, automatiseren, programmeren...
Wie vandaag om zich heen kijkt, ziet het overal. Maar weet je ook hoe het werkt? Daag
jezelf uit en bouw een robot die zelfstandig opdrachten uitvoert!
Onderzoeken en presenteren - wat is waar?
Leer de juiste vragen te stellen als je ergens onderzoek naar doet. Hoe controleer je de
bronnen en hoe verzorg je een boeiende presentatie van je resultaten?

5.

6.

Kunstzinnige-, culturele- en creatieve vorming.
De lessen Beeldende Vorming staan dit jaar in het teken van Keith Haring. Wat is zijn
visie op kunst?We ontwerpen een kunstwerk in zijn stijl en eindigen met een zelf ontworpen Keith Haring t-shirt
Russisch
Het Russisch (русский язык) is de officiële taal van het grootste land ter wereld, een
land met een rijke cultuur en geschiedenis: Rusland. Russisch wordt in veel meer landen
gesproken. Wist je bijvoorbeeld dat als jij een astronaut wilt worden, je ook Russisch
moet leren? Kom meer te weten over het grootste land ter wereld. Leer een beetje Russisch spreken en lezen. Als een echte wereldburger!

lingen!

Echte uitdagingen voor slimme leer

Wanneer gebeurt het?

De lessen vinden steeds op dinsdagmiddag plaats van 13.30 tot 15.30 uur. We starten
op dinsdag 2 oktober 2018 en we sluiten af op dinsdag 26 maart 2019. Dus vaste prik
op de dinsdagmiddag, maar niet in de schoolvakanties en ook niet op 27 november.
Zowel ouders als leerkrachten zijn van harte welkom op zowel de startbijeenkomst als
de afsluitende bijeenkomst. De communicatie hierover zal via de basisscholen verlopen.

Meld je nu aan!

Ouders/verzorgers die hun kinderen willen aanmelden voor de verrijkingslessen, kunnen dat bespreken met de leerkracht van groep 8. De namen van de leerlingen worden
vervolgens doorgegeven aan: aa.zoetelief-deruiter@hondsrugcollege.nl
Vergeet hierbij niet om per leerling de vier gekozen modules en de reservemodule
aan te geven!!!
Sluitingsdatum voor de aanmelding is maandag 17 september 2018. Aan de deelname
aan de verrijkingslessen zijn geen kosten verbonden. De ouders/verzorgers organiseren
zelf het vervoer naar en van het Hondsrug College.

✔

Neem een pen en een schrift mee!
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