Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er voor vrijdag 19 oktober een
activiteitendag gepland. Hieronder een beschrijving van de activiteiten die er voor de HAVO afdeling
zijn georganiseerd.
2 HAVO: Taalbeleid
Tijdens de M-uren hebben de leerlingen uit klas 2 groepjes gemaakt en samen hebben zij een boek
uitgezocht. Naar aanleiding van het gelezen boek wordt er een verwerkingsopdracht gemaakt. Er zijn
grafisch ontwerpers uitgenodigd om tijdens de opdracht de leerlingen te kunnen helpen met het
digitaal maken van de ideeën. Deze activiteit start om 09.00 uur en zal duren tot 14.30 uur
Klas
Lokaal
Begeleidende docent
2K
A108
Dhr. Carree
2L
A109
Mevr. van Holt
2M
A110
Mevr. Meyer
3 HAVO en 3 VWO: Project, Weet wat je eet!
De klas gaat aan de slag met het bereiden van een gerecht. Welke ingrediënten heb je nodig? Hoe
lees je een etiket? Wat zijn calorieën? Dit zijn vraagstukken die verduidelijkt worden tijdens deze
activiteit. Een volgend onderdeel is een bootcamp. Wat is verbranding? Hoeveel moet ik bewegen
om dat wat ik gegeten heb te verbranden?
Tijd
Klas
Lokaal
Begeleidende docent
09.15-11.00 uur
3HA1
E001
Dhr. vd Berg
09.15-11.00 uur
3HA2
C110
Mevr. Crielaard en Dhr. Lankhaar
11.00-12.30 uur
3HA1
C110
Mevr. Crielaard en Dhr. Lankhaar
11.00-12.30 uur
3HA2
E001
Dhr. Schell
11.00-12.30 uur
3VG1
E002
Dhr. Vd Berg
12.30-14.00 uur
3VG1
C110
Mevr. Crielaard en Dhr. Lankhaar
4 HAVO en 4VWO: Project FATAAL
Jongeren komen relatief veel in aanraking met zinloos geweld: het is helaas nog altijd een actueel
thema. Geïntrigeerd door dit onderwerp maakte de toen 19-jarige regisseur Jesse Bleekemolen de
hartverscheurende film Fataal over de rampzalige gevolgen van zinloos geweld.
De landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld heeft een lesmodule ontwikkeld, waarin diverse
onderwerpen uit de zeer aangrijpende film worden behandeld. Het programma start om 09.00 uur
en zal eindigen om 13.45 uur.
Klas
Lokaal
Begeleidende docent
4HA1
A207
Dhr. Hijbeek
4HA2
A208
Mevr. Erkens
4HA3
A209
Mevr. Bouman
4VW1
A211
Dhr. Altorf
4VW2
A201
Dhr. Vd Pol

5 HAVO:
 (School)examentraining
Goede resultaten vragen om een goede voorbereiding. Leerlingen kunnen kiezen uit 9
vakken, waarbij 1 vak verplicht is en er maximaal 3 vakken gevolgd kunnen worden. Het
rooster voor de individuele leerling zal uiterlijk woensdag 17 oktober worden uitgedeeld.
08.30-10.00 uur
Blok 1
10.15-11.45 uur
Blok 2
12.15-13.45 uur
Blok 3
 Modules LO
De modules LO gaan door zoals normaliter in het rooster staat. Verplaatsen van deze lessen
kan niet in verband met het inhuren van externen.

Met vriendelijke groet,
Maaike vd Meulen (afdelingsleider HAVO)

