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Beste leerlingen,
Het is weer zover. Het
masterclassprogramma periode 3 start
binnenkort.
Hier kun je nog eens rustig nalezen waar
de masterclasses over gaan en hoe en
wanneer je je kunt inschrijven. Ook kun je
zien welke masterclasses in periode 4
worden aangeboden. De masterclasses
worden voor klas 1 ook nu gegeven
op maandag het eerste uur en dinsdag het vijfde uur
Weet je het nog? Vwo-leerlingen die voor het mc-programma kozen, volgen minimaal 5 masterclasses.
Havoleerlingen volgen minimaal 3 masterclasses. Indien mogelijk volgen gymnasiumleerlingen ook een
masterclass naar keuze.
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.
Inschrijven: Je krijgt nog even de tijd om over je keuzes voor periode 3 na te denken en om ook met je
ouders te kunnen overleggen. Zorg ervoor dat je uiterlijk maandag 27 januari je keuzes hebt gemaakt
en deze hebt doorgegeven met het formulier dat je via de mail ontvangt. Geef bij elke gemaakte keuze
ook een 2e voorkeur op. Plaatsing: De indeling zal woensdag 29 januari worden opgehangen in het
informatiebord op de begane grond (voor de klapdeuren).
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BIOTECHNOLOGIE
Biotechnologie … wat kan je daar mee? Om
ons heen kom je het vaker tegen dan je
denkt. Biotechnologie gaat over kleine
beestjes die je niet kan zien, we noemen ze
meestal bacteriën.
Ze werden duizenden jaren geleden al
gebruikt bij het maken van brood en wijn en
vandaag de dag gebruiken we de bacteriën
bij het maken van bijvoorbeeld medicijnen.
Ze zitten overal en daar kunnen we boeiende
proefjes mee doen.
In deze masterclass wordt theorie afgewisseld
met veel verschillende interessante proeven
met bacteriën en schimmels.
Om de masterclass met een voldoende af te
sluiten
 Toon je voldoende inzet;
 Maak je een opdracht over een onderwerp dat aan de orde is geweest tijdens de
masterclass

EHBO
Ben je een type dat graag andere
mensen helpt en zich
verantwoordelijk voelt voor de
gezondheid van anderen dan is
deze Masterclass iets voor jou!

Je leert wat je moet doen bij
verwondingen of botbreuken en als
iemand flauwvalt of niet meer
ademt. Je leert ook hoe je
ongevallen kunt voorkomen.
We zorgen voor echte oefeningen!
De Masterclass wordt gegeven door ervaren EHBO- docenten.

IN HET SPOOR VAN REMBRANDT
Rembrandts is eigenlijk echt bekend geworden door zijn prentkunst. Zijn schilderijen
waren toen veel minder bekend dan zijn etsen, die al tijdens zijn leven een gezocht
verzamelobject waren.
Rembrandt was een van de grootste grafische talenten aller tijden. Tot in onze eeuw is
zijn etskunst een bron van inspiratie geweest voor andere kunstenaars. Beroemde
kunstenaars als Goya en Picasso werden door zijn etsen geïnspireerd.
Wanneer je kiest voor deze masterclass ga je een tekening krassen in een plaat en deze
voorzien van inkt. Met behulp van een drukpers is jouw tekening zo vaak af te drukken
als je maar wilt!
Vind je het leuk om te tekenen en creatief bezig te zijn en wil je weleens een nieuwe
techniek uit proberen? Kies dan voor de masterclass etsen!

ACTEREN
In deze MC leer je een
personage op te bouwen en om
vanuit dat personage kennis te
maken met verschillende
speelstijlen:
Wat vraagt tragiek, hoe maak je
iets komisch, spannend of eng?
Wat doe je met je lichaam, hoe
werk je met bijvoorbeeld een
masker en wat betekent dat
voor je spel?
Je werkt met bestaande teksten en gaat samen met de regisseur aan de slag om je
belevingswereld te vergroten. Via oefeningen ga je aan de slag met hoofd, hart, lichaam
en geest zodat je geloofwaardig en eerlijk spel kan laten zien, en je bovendien emoties
leert (her)kennen en inzetten.
Wat heb je eraan? Veel!!!!!!! Je leer (beter) samenwerken, je leert jezelf kennen, je leert
denken vanuit mogelijkheden, je stimuleert je fantasie en creativiteit en je werkt aan het
opbouwen en vergroten van je zelfvertrouwen. En natuurlijk ontdek je letterlijk
spelenderwijs wat theater je te bieden heeft... :-).

FOTOGRAFIE
Wij zijn jong 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

MAAK JE EIGEN ESCAPE THE CLASSROOM!
Het principe van een Escape The Classroom: een of meerdere
teams van leerlingen zijn “opgesloten” in een klaslokaal met een
bepaald thema. Het doel is om te ontsnappen en dat doe je door
raadsels op te lossen, samen te werken, te puzzelen en codes te
ontcijferen. En dat allemaal binnen één les.
In deze masterclass ga je met je groepje een eigen Escape The
Classroom (ETC) maken. De eerste les ga je eerst ervaren hoe
het is om een ETC te spelen, zodat je genoeg inspiratie op doet
om te starten met je eigen room. Aan de hand van voorbeeld
puzzels bouw je met je groepje een eigen Escape, die we in de
laatste lessen met elkaar gaan testen.

¡SI QUIERES APRENDER ESPAÑOL VEN A LAS CLASES!
Ga je weleens op vakantie naar Spanje of wil je een extra taal leren?
Kom dan naar de masterclass Spaans.
Voor 329 miljoen mensen is Spaans de moedertaal, terwijl nog
eens 170 miljoen Spaans als tweede taal spreken. In de
masterclass Spaans leer je de basis van deze mooie taal.
Daarnaast vergroot je je kennis over de bevolking en cultuur in
Spanje. We zullen tijdens de lessen op een leuke en
afwisselende manier bezig zijn met spreken, luisteren, lezen en
schrijven. Om een taal goed te leren spreken, is natuurlijk veel
meer tijd nodig. Maar hier maak je wel een goede start. Aan het
eind van de lessen kan je een eenvoudig gesprek voeren over
jezelf en je familie. Misschien komt het wel van pas op je
volgende vakantie.
Als je een taal wilt leren, dan zijn woordenschat en grammatica
noodzakelijk. Deze zullen voor een deel thuis geoefend moeten
worden. Met korte testjes en quizzen wordt de stof daarna in de
lessen herhaald.
Doe je mee?

VOICELAB
In deze masterclass gaan we experimenteren met onze stem. Wat is de maximale
hoogte die iemand kan zingen? Hoe hoog kom jij? Hoe maak je een mooie samenklank?
Lukt het wel om zelf een eigen meerstemmig lied te maken!
We gaan meerstemmig zingen. Bestaande liedjes, maar ook improviseren. We
onderzoeken hoe ons lichaam klank maakt en hoe je dat kunt gebruiken bij het zingen.
Hoe kan je een lied zelf meerstemmig maken? Hoe sta je erbij als je gaat optreden?
Tijdens deze masterclass doen we onderzoek, maar gaan we zeker ook actief aan de
slag.
Je hoeft geen ervaring te hebben met zang of een instrument.
Om de masterclass voldoende in te zetten moet je goed mee doen tijdens de lessen en
jezelf durven te laten horen. Dat hoeft niet per se zuiver te zijn.

YOGA
YOGA - Blijf relaxed in 8 stappen
Het leven is druk. Je hebt toetsen, sport, vrienden, hobby’s, huiswerk en nog meer
toetsen. Logisch als je af en toe gestrest bent!
Gelukkig is er Patanjali die Samadhi - verlichting, verstilling, gelukzaligheid - belooft.
Tijdens de masterclass YOGA sla je deze weg in. Je zult veel yogahoudingen doen,
maar ook iets leren over ademhaling, meditatie en een aantal manieren om meer rust in
je leven te krijgen.
Patanjali wordt gezien als de grondlegger van de yoga en heeft een pad van acht
stappen opgesteld. Dit pad is vastgelegd in eeuwenoude teksten (de yoga sutra’s). De
achtste stap van het pad is verlichting, maar om daar te komen, moeten we alle
voorgaande stappen doorlopen. Tijdens de masterclass staan we stap voor stap stil bij
alle acht de aspecten van het pad. Je krijgt ook een klein opdrachtje voor thuis mee, dat
je inlevert via de classroom.
Om mee te doen hoef je niet lenig te zijn, en is het ook niet erg als je bijvoorbeeld een
blessure hebt. Tijdens de masterclass draag je kleding waarin je vrij kunt bewegen
(bijvoorbeeld je gymkleren). Neem ook een warm vest en warme sokken mee. De rest is
aanwezig.
De masterclasses Yoga zijn verschillend, dus je kunt ze allemaal volgen.

DANS
Elke dinsdagmiddag kun je dansen. Onder leiding van Rosana
dans je en leer je van elkaar. Wie wil dat nu niet? Kom dus
allemaal!

