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Duitse rap Quest 3
(Paul Halma en Kim Bartels)

Quest 3 doet dit schooljaar mee aan de nationale Hiphop Battle van het Duitslandinstituut
Amsterdam. Het is een landelijke wedstrijd waar een tiental middelbare scholen aan meedoet en
waar gestreden wordt om de beste Duitse scholierenrap 2018.

Het thema van deze competitie is Respekt en op 28 november zal een rapgroepje uit Quest 3 een
hele dag naar Amsterdam gaan om onder professionele begeleiding hun Duitse rap te perfectioneren
en ‘s middags een optreden in theater Perdu te geven. In de lessen werken we stapsgewijs in
groepjes om tot een goede Duitse rap te komen. De leerlingen krijgen ook hulp bij hun performance
van onze muziek- en sportcollega’s. Op 12 november hebben we een interne competitie die gaat
bepalen wie uit Q3 afgevaardigd gaat worden.
Erg spannend maar een hele leuke en leerzame uitdaging voor onze Q3’ers! Via de volgende link is
wat meer informatie over dit project te lezen: https://duitslandinstituut.nl/hiphop-battle-2018

Oproep Speeddate voor ondernemers
(Mirjam Schmidt)
Oproep voor ondernemende ouders
Alle leerlingen uit Q1a en Q1b starten tijdens Quest Master blok 3 een mini-onderneming voor ons
jaarlijkse goede doelenproject. Zij bezoeken hiervoor in oktober al een goede doelenmarkt op onze
school. Zij kiezen een goed doel uit waarvoor zij een mini-onderneming opstarten. Het geld dat zij
hiermee verdienen, schenken zij aan het door hun gekozen goede doel. Het project wordt eind
februari afgesloten en u zult hiervoor t.z.t. een uitnodiging voor krijgen.
OPROEP:
Onderdeel van deze lessen is een “speeddate met ondernemers”. Wij willen hierbij vragen of er
ouders zijn met een eigen onderneming die bereid zijn om met groepjes leerlingen om de tafel te
zitten en hun adviezen willen geven. De ervaring leert dat leerlingen ook benieuwd zijn naar uw
onderneming en daar ook vragen over zullen stellen. De speeddate vindt plaats op donderdag 13
december in de aula van de Schutter van 12.15 – 13.15.
Als u zich hiervoor wilt opgeven, kunt u een mail sturen naar Mirjam Schmidt:
Mschmidt@gsf.nl

Wiskunde Quest 1
(Marieke Oonk)
Bij wiskunde zijn de leerlingen van Quest 1 bezig geweest met een hoofdstuk over ruimtefiguren. Bij
de praktische opdracht die hierbij zat, moesten de leerlingen een huis ontwerpen voor een bekend
persoon. De leerlingen zijn gestart met het kiezen van hun wereldster. Vervolgens kozen ze de
ruimtefiguren en daarna zijn ze het huis echt gaan bouwen. Daarnaast hebben ze het huis in 3D
getekend en er meerdere aanzichten van gemaakt. Ook hebben ze nagedacht over de inrichting,
want ze moesten een plattegrond tekenen. Het eindresultaat van alle leerlingen ziet er dan ook
prachtig uit.

Verder in Quest …
(Paul Halma)

In deze rubriek praten we u bij over Quest. De ouderavonden in september zijn achter de rug en
ouders hebben opnieuw prettig kennis kunnen maken met de klassenbegeleiders van onze klassen.
Uit de ouderavonden is een vraag naar boven gekomen die we ook in het teamoverleg verder
hebben besproken, namelijk wat mag een leerling verwachten van een persoonlijk mentor? Het

antwoord hierop is dat een leerling vooral maatwerk mag verwachten. Een leerling, maar
ook zijn ouders kunnen met de persoonlijk mentor in gesprek om te kijken welke begeleiding
nodig is en hoe intensief dat moet zijn. Daarnaast voert de persoonlijke mentor met elk van
zijn mentorleerlingen regelmatig een gesprek en neemt ook zelf initiatief in de begeleiding
als er signalen over het functioneren van de leerling zijn.
Tot slot ook nog wat toelichtende woorden over de ontwikkeling van het maatwerktraject Quest.
De Q1-klassen zijn onze eerste lichting in het maatwerktraject Quest. Aan het einde van dit
schooljaar wordt gekeken welke leerlingen in Q2 doorgaan in een havo- en welke in een vwo-route.
We bieden beide routes binnen een zelfde klas aan, zodat de klassen niet naar niveau gesplitst
hoeven te worden. We hebben de overgangsnormen (zie info op onze site) aangepast en werken in
het komende schooljaar in het team verder aan aanpassingen in ons curriculum. Onze huidige Q2 en
Q3 vallen nog onder onze ‘oude’ opzet, zij volgen een havo/vwo-programma en gaan pas na Q3 door
naar havo 4 of vwo 4.

WereldQuest 1
(Anne-Mat de Koning)
Beste ouders van Q1,
Heeft uw zoon/ dochter u al verteld over de sites cbsinuwbuurt of oud Hilversum? Zo niet, dan heeft
u nu nog een gespreksonderwerp! De leerlingen zijn momenteel bezig met een product voor
WereldQuest waarbij ze meer over hun eigen omgeving leren. De leerlingen moeten onder anderen
informatie opzoeken over hun eigen buurt, wijk en gemeente. Door de gegevens in de volgorde van
buurt, wijk en gemeente te zetten leert de leerling in en uit te zoomen, daarnaast leert de leerling te
kijken wat hem/haar opvalt. De leerlingen zijn er achter gekomen dat er veel gegevens bekend zijn
en in de les besteden we ook aandacht aan waarom dit van belang is. Daarnaast is de leerling ook
bezig met het vergelijken van foto’s van vroeger en van nu, het liefst echt van de eigen straat en
anders van gebouwen/ straten die in de buurt liggen. Waarschijnlijk bent u zelf ook nieuwsgierig naar
uw eigenomgeving, uw zoon/ dochter kan u een aantal interessante sites laten zien.

Mentorles Q3b
(Anne-Mat de Koning)
Gisteren hebben we met Q3b het kwaliteitenspel gedaan, het is voor iedereen altijd best spannend
om te kijken welke kwaliteiten je jezelf geeft en welke kwaliteiten mensen van jou zien. Om een
beter beeld te krijgen van je eigen kwaliteiten zullen we hier vaker oefeningen meedoen.

Belangrijke data (schoolbrede data vindt u op de site)
7 november

Algemene ouderavond (start om 19.30u)
(info volgt)

12 november

Bijeenkomst ouderpanels (start om 16.00u)
(info volgt)

15 november

Beroepenmarkt (19.30u – 21.30)
Aula Jonker

26 en 28 november

LOS-gesprekken (uitnodiging volgt nog)

Namens het Questteam

