Masterclassprogramma
Klas 2 periode 3
2018-2019

Beste leerlingen,
Onlangs zijn jullie geïnformeerd over periode 3 van het masterclassprogramma. Hier kun je nog eens rustig nalezen waar de
masterclasses over gaan en hoe en wanneer je je kunt inschrijven.
De masterclasses worden voor klas 2 gegeven op maandag het eerste uur en dinsdag het vijfde uur
Voor leerlingen uit 2VPA en 2VPB geldt dat je minimaal 4 masterclasses volgt en deze voldoende afsluit.
Uiteraard brengt het volgen van een masterclass 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.
Heb je deze periode een studieles nodig? Dan heeft dit natuurlijk voorrang op een masterclass.
Inschrijven: 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 dinsdag 26 maart om 17.00 uur je keuzes hebt gemaakt en deze hebt doorgegeven. Geef bij elke gemaakte keuze ook een
2e voorkeur op. Donderdag 28 maart is de indeling bekend en wordt deze ook opgehangen in het informatiebord op de begane grond
(voor de klapdeuren).

PROGRAMMA PERIODE 3

CAMBRIDGE ENGLISH
Maandag 1e uur

Een goede kennis van Engels wordt steeds noodzakelijker in het dagelijks leven.
Bovendien neemt Engels niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse
hogescholen en universiteiten een steeds belangrijkere plek in. Daarom kun je vanaf de
derde klas op Huizermaat het programma Cambridge English volgen. Een programma dat
opleidt voor de 'Cambridge Certificates'. Deze certificaten hebben wereldwijd bekendheid.
Een eerste spannende kennismaking start in deze masterclass. Wil je je grenzen
verleggen en een voorsprong hebben op volgend jaar; start dan nu met Cambridge Engels.

SPORT
Maandag 1e uur
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 kan begrijpen. Er zal ook
aan je eigen vaardigheid van softbal gewerkt worden en er wordt gespeeld op het “echte softbalveld”.
Daarnaast ga je kennismaken met een beetje fysiologie, op welke manier kan 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.
Natuurlijk doe je dat op zo’n manier dat iedereen het leuk vindt! Je maakt kennis met leiding geven en beslissingen nemen als
scheidsrechter.
We willen benadrukken dat deze masterclass niet afhankelijk is van je eigen niveau van sporten.

FOTOGRAFIE
dinsdag 5e uur

Wij zijn 14 en fotograferen
Vind je het leuk om foto’s te maken en om naar beelden te kijken? In
tijdschriften kranten en het internet? 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 ga je een serie foto’s maken
en leer je veel over zowel de geschiedenis van de fotografie als van
hedendaagse fotografen. Je hoeft geen camera bij je te hebben als je maar
een goed werkende camera op je mobiel hebt.
Hoop je snel te zien!
Anne Marie Trovato
(Ik ben 25 jaar werkzaam geweest als fotograaf)

DEBATTEREN
dinsdag 5e uur

Het debat ‘the ultimate testing of ideas’.
Zijn Nederlanders goede sprekers? Zijn Huizermaat-leerlingen overtuigende sprekers? Weinig leerlingen kunnen in een keer een goed
debat voeren. Het is trainen, retorische trucjes aanleren en veel doen.
Roderik van Grieken, oprichter-directeur van het Nederlands Debat Instituut, omschrijft het debatteren als ‘zuurstof van de vrijheid en
democratie’. Want wat is nu vrijheid als we niet in het openbaar een discussie mogen voeren? In Nederland worden wetten
aangenomen of gewijzigd na uitkomst van een debat.
Hoe gaan we te werk in de masterclass debatteren? We lezen een artikel met een
hot item of we kijken naar een talkshow. We halen hier een stelling en argumenten uit en
deze gebruiken we in een spontaan debat. Samen kijken we hoe ver we in de ‘ultimate
testing of ideas’ kunnen gaan. We letten samen op non-verbale communicatie en de
spreekstijl van elke deelnemende, enthousiaste masterclassleerling. We moedigen elkaar
daarbij aan. De feedback is altijd positief gericht.
Na deze masterclass durf je vaker in het openbaar te spreken. Je kunt iets beter
argumenteren. En… misschien krijg je bij je ouders en je leraren iets meer voor elkaar.

BEN JIJ EEN JONGE ONDERNEMER?
EIGEN BAAS
Dinsdag 5e uur

In 4-havo kun je op Huizermaat kiezen voor de richting
IBC (International Business College). Je volgt 4 dagen
de lessen op school, de 5 dag ben je bezig met
ondernemend leren. Dus ben je een ondernemend
type? Neem je graag initiatief en kan je zelfstandig
werken en ook in een team goed samenwerken? Dan
is IBC iets voor jou. Zeker ook als je interesse hebt in
ondernemen in de breedste zin van het woord.
e

Wanneer je nu kiest voor de masterclass EIGEN
BAAS, ga je kennis maken met De richting IBC op
Huizermaat, en met verschillende onderdelen uit het
bedrijfsleven. Wat is een marketingplan, welke
vaardigheden zijn belangrijk bij ondernemen en is
ondernemen iets voor mij zijn belangrijke vragen waar
je zeker deze masterclass een antwoord op krijgt.

Ook zal een excursie naar een bedrijf en/of gastsprekers onderdeel uitmaken van de lessen. Het wordt een mix van theorie en
praktijk. ZEKER INTERESSANT VOOR LEERLINGEN DIE NAAR 3-HAVO GAAN.
Voor meer informatie over IBC https://hzm.gsf.nl/Media/view/59495/HuizermaatIBCfolder.pdf

MINDFULNESS
Dinsdag 5e uur

Aandachtstraining…. Wat is aandacht, wat zijn gedachten?
Zijn gedachten altijd waar? Vliegen jouw gedachten soms ook in het rond als
een slingerende aap in je hoofd?
We gaan het allemaal onderzoeken, net als hoe jij ademt, wat je allemaal kunt
voelen en ervaren in je lijf. Het is fijn om je hier meer bewust van te worden en te
oefenen om in het hier en nu te zijn. Zodat je het kunt gebruiken als je heel
zenuwachtig bent voor een repetitie of stress ervaart voor een toets of andere
dingen.
Het is niet moeilijk, iedereen kan het!
Je kunt het altijd doen, waar je ook bent, ook zonder dat iemand het ziet.
Het geeft je meer rust en zekerheid in je leven.

EN OOK………
e
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