Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in week 27
een aantal activiteitendagen gepland. Hieronder een beschrijving van
de activiteiten die er voor 3HAVO zijn georganiseerd.
Maandag 1 juli 2019: Voorbereiden Culturele activiteit Den Haag
Ter voorbereiding van de culturele activiteit op de dinsdag, zullen de leerlingen een film kijken over de schilder
Johannes Vermeer. Zijn werken zullen de leerlingen de volgende dag gaan bekijken in Den Haag. Verder gaan
leerlingen aan de slag met lesmateriaal behorende bij het Mauritshuis en de Gevangenenpoort.

Dinsdag 2 juli 2019: Culturele activiteit in Den Haag.
De leerlingen zullen deze dag een bezoek brengen aan het Mauritshuis en de Gevangenenpoort in Den Haag.

Woensdag 3 juli 2019: Toetsen inhalen en inzien
Naar aanleiding van de toetsweek onderbouw staat er een centraal moment ingeroosterd om eventueel toetsen in
te halen die gemist zijn. De toetsen van de toetsweek kunnen onder toezicht van de mentor (of ingeroosterde
docent) worden ingezien. Mochten daarna nog vakinhoudelijke vragen zijn kunnen ze deze, waar mogelijk gelijk, of
maandag 8 juli stellen aan de vakdocent.

Donderdag 4 juli 2019: Project Nederlands
Tijdens de reguliere lessen Nederlands werken de leerlingen met de methode PLOT26. Een flexibele methode waarin
vaardigheden in samenhang als het belangrijkste uitgangspunt zijn genomen. Om de lessenserie af te sluiten gaan de
leerlingen aan de slag met een project.

Vrijdag 5 juli 2019: CKV Kennismaking dag
CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) is een verplicht examenvak in de bovenbouw havo en vwo. “Kunst actief
meemaken” is het doel van het vak. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van leerlingen betrokkenheid, inzet, kennis
en vaardigheden. En omdat de betekenis van kunst nooit vastligt, is een open en onderzoekende houding vereist.
Leerlingen van 5 vwo hebben een programma georganiseerd waarin de vele aspecten van CKV aanbod komen. Dit
om de leerlingen uit de 3e klas alvast een idee te geven wat hen komend jaar te wachten staat.

Als bijlage stuur ik het rooster in schema waarbij alle tijden, lokalen en begeleidende docenten zijn vermeld.

Met vriendelijke groet,
Maaike vd Meulen (afdelingsleider HAVO)

