Data
De lessen vinden steeds op dinsdagmiddag plaats van 13.30 tot 15.30 uur. Op de eerste bijeenkomst en op de
afsluiting zijn (o.v.v. maatregelen rondom COVID-19) ook de juffen, meesters en ouders/verzorgers van harte welkom!
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De afsluiting is op dinsdag 22 maart 2022

Hondsrug College
Christelijke scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs
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7800 AB Emmen
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Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

T: (0591) 65 79 79
E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl

HONDSRUG COLLEGE
VERRIJKINGSKLAS

Verrijkingsklas Hondsrug College

7 uitdagingen!

Beeldende vorming: Picasso

Het Hondsrug College (door het ministerie erkend als Begaafdheidsprofielschool) verzorgt ook in het

Dit jaar kun je kiezen uit de onderstaande modules.

alleen tekenaar en schilder, maar ook beeldhouwer, grafisch ontwerper en

schooljaar 2021-2022 weer verrijkingslessen voor leerlingen uit groep 8 die een vwo-advies zullen

Geef bij aanmelding je vier favoriete modules door. Vergeet de reservemodule niet!

pottenbakker. Ontdek hoe hij te werk ging en maak je eigen ‘Picasso’!

favoriete modules geplaatst te worden, maar kies voor de zekerheid ook een reservemodule uit.

Onderzoeken en presenteren - wat is waar?

We gaan breinbreken! Alvast wat wiskunde!

De lessen vinden steeds op dinsdagmiddag plaats van 13.30 tot 15.30 uur. Op de eerste bijeenkomst en

Leer de juiste vragen te stellen als je ergens onderzoek naar doet. Hoe controleer je

Een stapje verder dan rekenen, een start met echte wiskunde! Los jij de escape

op de afsluiting zijn (onder voorbehoud van maatregelen rondom COVID-19) ook de juffen, meesters en

de bronnen en hoe verzorg je een boeiende presentatie van je resultaten?

room puzzels op?

Pусский

Rare jongens, die Grieken en Romeinen!

Verdiep je in de veelzijdige en wereldberoemde kunstenaar Picasso. Hij was niet

krijgen.
Geldt dit voor jou en heb je wel zin in een paar leuke uitdagingen?
Meld je dan aan voor onze verrijkingsklas! Je kunt vier modules uitkiezen. Meestal lukt het om in je vier

ouders/verzorgers van harte welkom!
Als jij graag mee wil doen aan onze verrijkingslessen, kun je dat bespreken met je ouders/verzorgers en
je juf of meester. Je juf of meester kan jou vervolgens aanmelden via zoet@hondsrugcollege.nl en laten
weten welke modules (inclusief je reservemodule) je graag wil gaan volgen.

Het Russisch is de officiële taal van het grootste land ter wereld, een land met een

Meld je nu aan!

rijke cultuur en geschiedenis: Rusland. Kom meer te weten over dit land en leer een

Maak kennis met het oude Griekenland en het oude Rome. En leer alvast een beetje

Aanmelden kan tot vrijdag 17 september 2021.

beetje Russisch spreken en lezen!

Grieks en Latijn!

Experimenteer als bioloog!

Robotica: robots, automatiseren en programmeren

Onderzoek een (echt!) hart, volg een pissebeddenpracticum, verwerk de inhoud van

Wie vandaag om zich heen kijkt, ziet ze overal: robots. Maar weet je ook hoe ze

een uilenbal en ontdek als een echte bioloog het wonderlijke leven om je heen!

werken? Daag jezelf uit en bouw een robot die zelfstandig opdrachten uitvoert.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

