Beste leerlingen van klas 2,
Vanaf maandag 3 februari start de nieuwe periode masterclasses. Hier kun je nog eens rustig nalezen waar de
masterclasses over gaan en hoe en wanneer je je kunt inschrijven.
Voor wie zijn de masterclasses: Je volgt ofwel Grieks en/of Latijn of je doet mee aan het MC-programma als je
in 2VP of 2VT zit. Voor de leerlingen uit 2HV geldt dat de vwo-leerlingen verplicht zijn om deel te nemen aan
de masterclasses. Voor de havisten is deelname facultatief. We werken dit schooljaar met 4 periodes voor de
Masterclasses en in totaal moet je er dit jaar 6 volgen.
Wat verwachten we bij deelname: Uiteraard brengt het volgen van een masterclass ook huiswerk met zich mee.
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 kun je aantonen dat je voldoende
masterclasses hebt gevolgd.
Inschrijven: Dit doe je via het googleforms keuzeformulier dat je op woensdag 21 januari via de schoolmail
ontvangt. 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 woensdag 29 januari je formulier hebt ingevuld.
Bekendmaking groepen: De groepen worden vrijdag 31 januari opgehangen op het informatiebord op de
begane grond en de 1e etage (voor de klapdeuren).
Hierbij ook de link naar de beschrijvingen van de MC's die vanaf week 06 worden aangeboden:

‘

Aanbod periode 2 en de volgende periodes:
Periode 3
week 06 t/m 14
e
Maandag 6 uur
Dinsdag 1e uur
Debatteren
EHBO
Onderhandelen & Sales
Ondernemen
Onze levende planeet
Escape the Classroom
Spaans
Photoshoppen
De studielessen:
Periode 3
week 06 t/m 14
Maandag 6e uur
Dinsdag 1e uur
Wiskunde MH
Nederlands
Wiskunde HV
Nederlands
Science
Engels
Duits MHV
Succes met kiezen,
Magda van den Belt (Afdelingsleider leerjaar 2)

Periode 4
week 19 t/m 25
e
Maandag 6 uur
Dinsdag 1e uur
Escape Room
Wiskunde spellen
Biotechnologie
Sport
Bodemonderzoek
Schaken
Filosofie

MAAK JE EIGEN ESCAPE THE CLASSROOM!
Het principe van een Escape The Classroom: één 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 opdoet 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.

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
maatschappelijk debat als ‘zuurstof van de democratie’. Want wat is nu een democratie 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.

PHOTOSHOPPEN
Wat is echt en wat is nep?
We leven in een tijd waarin je geen tijdschrift meer kan openslaan
zonder een gemanipuleerde foto te zien. Photoshop wordt veel
gebruikt om de waarheid net een beetje mooier te maken. Vaak met
commerciële doeleinden, of gewoon voor de lol.
Een paar zonnestralen toevoegen, kleurcontrasten vergroten, iemand
uit een foto gummen of zelfs de vorm van het menselijk lichaam
aanpassen! Alles is mogelijk!
In deze masterclass leer je de basis van digitale fotobewerking, en
daag ik je uit zo creatief mogelijke oplossingen te vinden voor een
paar probleemscenario's!

ONDERHANDELEN & SALES
We onderhandelen allemaal. Altijd, de hele dag. Niet alleen in winkels, maar
ook thuis, op school, met elkaar. Maar hoe werkt onderhandelen precies, waar
moet je op letten en hoe kun je zorgen dat jouw onderhandelingen succes
hebben? In deze MC leer je hoe je jouw onderhandelingen (nog) succesvoller
kunt maken, zodat je nog vaker krijgt wat je wilt.
In deze MC leer je hoe onderhandelen werkt, krijg je inzicht in wetten en
mechanismen die achter het onderhandelen zitten,ontdek je hoe mensen
denken en handelen, kom je erachter dat de laagste prijs niet altijd betekent
dat je succes hebt, leer je wanneer je moet toegeven en wanneer niet, kortom:
je leert hoe jij jezelf, je ideeën, plannen en producten zo goed mogelijk kunt
verkopen.

ONZE LEVENDE PLANEET
Jij bent een ruimtereiziger! Net als ik en alles en iedereen op
Aarde. Ons moederschip is een prachtig blauw juweel in een
oneindige zee van ruimte. Ga je mee op reis?
Vanuit het ontstaan van het universum, en het begin van
ruimte en tijd maken we een evolutionaire reis door ons
zonnestelsel naar ons thuis. We gaan aan de slag met de
grote Aardbol in de schoolhal om inzicht te krijgen in alle
verhoudingen.
En we kijken naar de evolutie van het leven op Aarde, het
web van het leven en de elementaire kringlopen van ons bestaan, vuur (licht), aarde, water en lucht.
Aan het eind kijken we vanuit een ruime blik naar alle uitdagingen waar we nu voor staan als
mensheid. Samen gaan we brainstormen over mogelijke oplossingen voor de fundamentele
problemen die er zijn.

¡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.

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 EHBOdocenten.

