Masterclassprogramma klas 1 2020-2021
Periode 2

Beste leerlingen,
Het is zo ver. Het masterclassprogramma gaat op 16 november starten. In de mentorles
zijn/worden jullie geïnformeerd over deze eerste periode 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 1 vwo worden gegeven op maandag het eerste uur en
dinsdag het vijfde uur.
Vwo-leerlingen die voor het mc-programma kiezen, volgen 1 of 2 masterclasses.
In roosterperiode 3 en 4 maken jullie kennis met het Technasium en volgen jullie het vak
Onderzoek en Ontwerpen.
Natuurlijk brengt het volgen van een masterclass ook huiswerk met zich mee. Denk aan een
onderzoekje doen, teksten lezen, een verslag maken of een presentatie voorbereiden. Rond je de
masterclass goed af dan ontvang je een certificaat.
Inschrijven: Je krijgt nog even de tijd om over je keuzes voor periode 2 na te denken en om ook
met je ouders te kunnen overleggen. Zorg ervoor dat je uiterlijk woensdag 10 november je
keuze(s) 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 vrijdag 13 november worden opgehangen in het informatiebord op de
begane grond (voor de klapdeuren).

Masterclassprogramma klas 1 periode 2
De volgende masterclasses worden aangeboden in deze periode:
Maandag 1e uur

dinsdag 5e uur

Wij houden van muziek

Yoga

Creatief denken

Escape de classroom
Block printen

rclassprogramma klas 1
maandag 1e uur
16 nov
23 nov
30 nov
07 dec
14 dec
04 jan
11 jan
18 jan

dinsdag 5e uur
17 nov
24 nov
01 dec
08 dec
15 dec
05 jan
12 jan
19 jan

Masterclass I love music
Heb jij “iets” met muziek? Dan kies je
natuurlijk voor deze masterclass! Je
maakt kennis met alle aspecten van
muziek. Met de nadruk op het DOEN. Zo
kun je aan de slag met een instrument
dat je nog nooit hebt bespeeld of dat je
eens heel graag wil ontdekken. Je kunt
beter worden in wat je al doet. Ook gaan
we zelf muziek zingen, schrijven of
arrangeren. De componist of songwriter
zet de contouren van de hoofdmelodie
en de akkoorden neer. Als arrangeur kan
je dat nog op talloze verschillende
manieren inkleuren. Welke kleuren en
technieken heeft de arrangeur in zijn
gereedschapskist bij het arrangeren van
muziek? En wat kan jij daarmee doen om
je mooiste song nog mooier te maken?

Masterclass Create… Process… Evaluate…
Vind je het altijd lastig om op een goed idee te
komen bij het maken van een opdracht? Of heb je
juist super veel ideeën, maar kan je niet kiezen?
Ben je iemand die heel goed een uitgebreide
opdracht kan maken, maar het resultaat voldoet
niet aan de verwachtingen? Vind je samenwerken
lastig?
Tijdens de Masterclass C.P.E. gaan we aan de
slag met je creatief denkvermogen. Dit zet je in bij
‘open complexe opdrachten’ zoals bijvoorbeeld het
doen van een onderzoekje, het maken van een
werkstuk of het oplossen van een probleem.
Aan de hand van spellen onderzoeken we het
creatief proces. We kijken waar jij goed in bent en
wat je nog lastig vindt. Aan het eind van de
masterclass heb je handvatten om makkelijker een
open opdracht te maken. Ook heb je een eigen
bordspel ontworpen, wat de mentoren in klas 1
kunnen gebruiken, om anderen te helpen die tegen
dezelfde obstakels aanlopen als jijzelf.

Masterclass block printen
Wil jij kennis maken met een druktechniek dan is deze
masterclass misschien wel iets voor jou. Block printen is
een vorm van hoogdruk, waarbij een blok hout, linoleum
of rubber gegutst wordt tot stempel en wordt afgedrukt in
een patroon op textiel. Voor het maken van een goede
afdruk is onderzoek, experiment en techniek nodig. Hoe
vaker je oefent, hoe mooier de afdrukken worden.
Tijdens de Masterclass block printen krijg je uitleg over de
verschillende materialen die je kunt gebruiken zoals
rubber, verf, rollers, papier en textiel. Je gaat je eigen
blok gutsen uit rubber en afdrukken maken op zowel
papier als verschillende soorten stof. Het eindresultaat ga
je in een patroon afdrukken op papier. Wil je het
afdrukken op een andere ondergrond zoals bijvoorbeeld
een T-shirt? Neem dit dan mee!
Na deze masterclass kun je zelfstandig een block gutsen en afdrukken in een herhalend patroon
op papier en textiel. In deze masterclass leer je de basis van het maken van dessins en block
printen.

Masterclass yoga
Het leven is druk. Je hebt toetsen, sport, vrienden, hobby’s, huiswerk en nog meer toetsen.
Logisch als je af en toe moe of gestrest bent!
Maar geen paniek: yoga helpt! Tijdens de masterclass
yoga ga je veel yogahoudingen doen, maar ook iets leren
over ademhaling, meditatie en een aantal manieren om
meer rust in je leven te krijgen. Je krijgt ook een
kleine opdracht voor thuis mee, die 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.

Masterclass 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 onderwerp. 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. Aan het einde van de masterclass
heb je naast je eigen escape ook genoeg
voorbeelden om nog vaker een escape te
maken voor je vrienden en familie.

