Beste leerlingen,
Jullie zijn geïnformeerd over het masterclassprogramma voor periode 1. In dit boekje kun je nog eens rustig
nalezen waar de masterclasses over gaan en hoe en wanneer je je kunt inschrijven.
De masterclasses in periode 1 worden voor klas 1 gegeven op maandag het zesde uur en dinsdag het eerste
uur vanaf 1 oktober t/m de week van 26 november. Bij wijze van uitzondering kunnen de lessen ook aflopen
in de week van 3 november.
Voor wie zijn de masterclasses en hoeveel moet je er volgen: Voor leerlingen uit 1VPA en 1VPB geldt dat je
minimaal 5 masterclasses volgt. Voor vwo-leerlingen uit de havo/vwo-klassen geldt dezelfde regeling.
Volg je Grieks en Latijn, dan geef je dat aan op je keuzeformulier door gymnasium aan te kruisen, en
daaronder zowel Grieks als Latijn aan te vinken. Mocht je alleen Grieks volgen, dan zul je dit schooljaar nog
3 masterclasses moeten volgen. Volg je alleen Latijn (en geen Grieks), dan moet je nog 1 masterclass
volgen. Geef dit goed aan op je keuzeformulier. Voor het behalen van je gymnasiumdiploma moet je Grieks
en Latijn in leerjaar 1, 2 en 3 volgen.
Na periode 1 zullen meer leerlingen deelnemen aan het masterclassprogramma, omdat meerdere leerlingen
uit de havo/vwo-klassen het vwo-werkniveau zullen krijgen. De havo-leerlingen uit de havo/vwo-klassen
mogen deelnemen aan de masterclasses. Voor deze leerlingen geldt, dat wanneer je je inschrijft, je de
masterclass tot het einde volgt en ervoor zorgt dat je een certificaat behaalt.

Mavo/havo-leerlingen zijn welkom om mee te doen aan de Mini-musical voor het onderdeel ‘muziek’ of
‘acteren’. Je kunt ook kiezen voor de masterclass ‘dans’. En zie je een andere masterclass in het overzicht
staan waaraan je graag wilt deelnemen, overleg dat dan met je mentor. Wanneer je dit schooljaar een
studieles volgt, dan telt dat mee als masterclass. En je mag natuurlijk 6 masterclasses volgen, als je dat
graag wilt.
Wat verwachten we bij deelname: Het volgen van een masterclass brengt uiteraard ook huiswerk met zich
mee. Denk aan een onderzoekje doen, teksten lezen, woordjes leren, een verslag maken of een presentatie
voorbereiden. Bij een afronding met een voldoende of goed ontvang je een certificaat. Bij een onvoldoende
afronding krijg je de mogelijkheid de masterclass alsnog voldoende af te sluiten. Het certificaat dat je
behaalt, voeg je in je portfolio toe aan het mapje “Showmap”. Aan het eind van het schooljaar kan de
mentor zien of jij voldoende Masterclasses hebt gevolgd.
Inschrijven: Dit doe je via het keuzeformulier dat je op vrijdag 21 september mee naar huis kreeg. Je krijgt
nog even de tijd om over je keuzes na te denken en om ook met je ouders te kunnen overleggen. Zorg
ervoor dat je uiterlijk donderdag 27 september je formulier hebt ingeleverd.
Bekendmaking groepen: De indeling ontvangen jullie van de
mentoren en deze wordt ook opgehangen op het informatiebord
op de begane grond en de 1e etage (voor de klapdeuren).

Maandag 6e uur
Minimusical - muziek
Minimusical - acteren
Dans

Dinsdag 1e uur
Fotografie
Art
Sport

MINIMUSICAL – Henri Boelen, Josje Visser & Niels van der Schaaff
In deze masterclass gaan we een minimusical maken met zang en muziek. We gaan ook kijken hoe we van
deze minimusical een mooie presentatie kunnen maken. Dit doen we door onze groep gedurende de
masterclass te combineren met de masterclass acteren.
Dus kun of wil je zingen en dansen of speel je een instrument, meld je dan
aan!
Je hoeft geen ervaring te hebben met zang. Het is wel handig om enige
ervaring te hebben met een instrument als je wilt meespelen in de band.
Om de masterclass voldoende af te sluiten moet je goed mee doen tijdens
de lessen en jezelf durven laten horen. Dat hoeft niet per se zuiver te zijn!

SO YOU THINK YOU CAN DANCE? – Rosana Sanchez
Hou je van dansen?
Misschien doe je dat al in een groep of met vrienden thuis.
In deze masterclass leer je en oefen je nieuwe dansvormen onder
leiding van een zeer ervaren docente. Het accent ligt op
choreografie, Urban dansstijlen en funky beats en het ontwikkelen
van talent.

Vanwege de verschillende vormen, kan iedereen zijn/ haar dans
ontwikkelen.

WAT GA JIJ FOTOGRAFEREN? – Anne Marie Trovato
Vind je het leuk om foto’s te maken en om naar beelden in tijdschriften kranten en op het internet te kijken?
Zou je meer willen weten hoe een foto gemaakt wordt, of zou je beter willen leren fotograferen?
Kom dan naar deze masterclass!
Door het uitvoeren van (huiswerk)opdrachten leer je beter
controle te krijgen over de camera. Je leert ook over de
geschiedenis van de fotografie en over hedendaagse fotografen.
Je hoeft geen camera bij je te hebben als je maar een goed
werkende camera op je mobiel hebt en nog wat geheugen vrij.
Ieder les voer je een opdracht uit, dus zorg ook voor
een kopieerpas om de foto’s te printen.
We hopen je snel te zien!

SPORT – Pieter Jan de Wit
Deze masterclass is voor iedereen die het interessant vindt om zich meer te verdiepen in verschillende
aspecten van sport.
De spelregels van softbal komen aan bod zodat je de tactiek bij
het spel beter kunt begrijpen. Er zal ook aan je eigen vaardigheid
van softbal gewerkt worden.
Daarnaast maak je kennis met fysiologie, op welke manier kun je
bepaalde spieren trainen en wat is blessuregevoelig als je kijkt
naar je eigen sport. Ook verwachten we dat je oplossingsgericht
leert denken wanneer je een spelonderdeel zelfstandig moet
opstarten én draaiende moet houden. Je maakt kennis met
leidinggeven en beslissingen nemen als scheidsrechter. De masterclass wordt afgesloten met een toets. We
willen benadrukken dat deze masterclass niet afhankelijk is van je eigen niveau van sporten.

KIJKEN NAAR KUNST – Danilo Joanovic
Op allerlei manieren vertellen mensen elkaar iets. Dat kan door bewegen, door geluiden, door letters, door
schrijven, door bouwen, ach, te veel om op te noemen.
In de masterclass Kunst kijken zetten we de eerste stappen in de wonderbaarlijke wereld van de kunst.
Je leert kijken en zien, kijken en begrijpen, en praten over kunst. Je maakt kennis met beroemde en minder
beroemde schilderijen en beelden, maar ook met onbekende uitingen, waarbij je vast wel even denkt: ‘Hé,
wat is dat nou voor iets?’
Je ontdekt hoe kunst tot stand komt. Thuis werk je uit wat we in de les behandelen en we gaan ook een
keer de school uit. We bekijken dan echte kunstwerken en proberen het verhaal daarachter te ontdekken.
We kijken terug op alle lessen en je komt zelf aan het woord: je laat aan de anderen jouw favoriete
kunstwerk zien en we praten daarover als echte kunstkenners. Spannend en uitdagend? Ja!

Is dit nou een beeld van een kunstkenner of is dit een kaars? Of .. allebei?

