KeuzeWerkTijd
en talenturen

KeuzeWerkT i jd en t alent uren

In klas 1, 2 en 3 is er voor alle leerlingen KeuzeWerkTijd (KWT). KWT bestaat uit ondersteuningslessen voor klas 1, 2 en 3 en Talenturen voor de leerlingen van klas 1 en 2.
Waarom talenturen?
Waar liggen jouw interesses? Hoe ontdek je
jouw talent?
Komend schooljaar bieden we talenturen
aan, in een blokuur van twee lessen. Drie
perioden kun je kiezen uit activiteiten waarin
je ontdekt waar jouw talenten en interesses liggen. In deze talenturen is een breed
aanbod aan activiteiten: van economie tot
dramalessen, jeugd EHBO tot aardrijkskunde
en van programmeren tot sport & spel. Elke
periode kies je een andere activiteit, zodat je
aan het eind van het jaar weet waar je talent
ligt, wat je interessant vindt en waar je meer
van wilt weten. Eén periode lang ontwikkel je
je onderzoeksvaardigheden.
Wanneer zijn de talenturen?
Voor klas 1: op donderdag het 6e en 7e uur;
Voor klas 2: op donderdag het 8e en 9e uur.
Hoe kun je je opgeven?
In de mentorles (2 weken voor de actieweek)
kies je welke activiteit je wilt gaan doen. Je
geeft jouw keuze op via de ELO. Doe dit op
tijd, anders kan het talentuur van jouw keuze
al vol zijn. Op het mededelingenbord (Blauwe
Kubus) hangt de indeling.

Waarom ondersteuningslessen?
Als je moeite hebt met de vakken Nederlands,
Engels of wiskunde kun je ondersteuning
krijgen in deze vakken. Als je in de brugklas de
test van spelling, begrijpend lezen of rekenen
niet zo goed hebt gemaakt, krijg je steunles.

Door Keuzewerktijd aan te bieden kiezen we
voor maatwerk. Verderop in de folder kun je
ons gevarieerde en uitdagende aanbod lezen.
De talenturen worden gegeven door enthousiaste docenten.
We hopen dat je een keuze maakt die
helemaal aansluit bij jouw interesses. Of misschien ontdek je wel nieuwe talenten!

Wanneer ondersteuningslessen?
Klas 1: op dinsdag het 1e lesuur;
Klas 2: op vrijdag het 1e lesuur;
Klas 3: op woensdag het 7e lesuur.
In de eerste periode volgt klas 1 Studie-Vaardigheidslessen. Je leert hoe je woordjes voor
Frans en Engels moet leren of hoe je grote
stukken tekst kunt samenvatten.

Lees de brochure goed door en bewaar hem.
Het is een handig naslagwerk; je hebt hem
vast weer eens nodig. Veel plezier!
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KeuzeWerkTijd overzicht:
ondersteuningslessen, talenturen en onderzoeksvaardigheden
Ondersteuning: vanaf periode twee kun je kiezen uit Engels, Nederlands en wiskunde. Begrijpend lezen, spelling en rekenen zijn verplicht als de test onvoldoende is.

Klas 1
Ondersteuningslessen
Studievaardigheden

Periode 1

Periode 2, 3, 4

X

Opmerking
Voor alle leerlingen

Nederlands spelling

X

Bepaalde groep leerlingen

Nederlands begrijpend lezen

X

Bepaalde groep leerlingen

Engels

X

Vrij te kiezen

Wiskunde

X

Vrij te kiezen

Rekenen

X

Bepaalde groep leerlingen

Klas 2
Ondersteuningslessen

Periode 2, 3, 4

Opmerking

Nederlands

X

Vrij te kiezen

Engels

X

Vrij te kiezen

Wiskunde

X

Vrij te kiezen
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Aanbod te kiezen talenturen klas 1
Talenturen

Docent

Unterwegs in Deutschland

Mevr. Kamphof

15

Drama

Dhr. Van Vliet

10

Veldwerk

Dhr. Sollie

15

Samen muziek maken 1

Mevr. Van Ark

15

Sterrenkunde

Dhr. Pruim

15

Bodemkunde

Dhr. Van ‘t Hof

15

Koken

Mevr. N. Flier

10

Programmeren A

Dhr. Kaat

15

Programmeren B

Dhr. van ‘t Hul

15

Circus

Mevr. De Bree

20

English inns and outs 1

Mevr. Kozijn

15

Creatief schrijven 1

Mevr. Merema

15

EHBO

Mevr. van Oploo

10

Max.ll = maximaal aantal leerlingen.
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Aanbod te kiezen talenturen klas 2
Talenturen

Docent

Max.ll

Opmerking

Creatief recyclen

Mevr. Ghazi

15

Drama

Dhr. Van Vliet

10

Geschiedenis van Elburg

Dhr. Pol

15

Samen muziek maken 2

Mevr. van Ark

15

Koken

Mevr. N. Flier

10

Programmeren B2

Dhr. van ‘t Hul

15

English inns and outs 2

Mevr. M. Flier

15

Ondernemen

Mevr. Winters

15

Sport, Spel en Fitheid

Dhr. Kazemier

15

Delf (Frans)

Mevr. de Goede

15

Per. 3 en 4

Creatief schrijven 2

Mevr. Keijl

15

Per. 1 en 2

EHBO

Mevr. van Oploo

10

Schaken

Dhr. van de Gaag

12

Per. 3 en 4

Onderzoeksvaardigheden:
Klas

Periode

Klas

Periode

B11 en helft B12

1

H21 en helft H22

1

B13 en helft B12

2

A23 en helft H22

2

B14 en helft B15

3

A21 en helft A22

3

B16 en helft B15

4

Helft A22

4
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Creatief recyclen klas 2

Laat je creativiteit de vrije loop en wie weet
ga jij de komende vakantie deze reis wel echt
maken!

Upcycle Fest
We gaan een afgeschreven gebruiksvoorwerp
een tweede leven geven.
Vind je het leuk om creatief bezig te zijn en
al onderzoekend iets origineels te maken?
Schrijf je dan in voor het Upcycle Fest.

Waarom?
Je maakt kennis met het land en cultuur van
Duitsland en je bent praktisch bezig met de
taal. Ook leer je te plannen, organiseren en
jouw creatieve vaardigheden te gebruiken.

Waarom upcyclen?
Je leert onderzoekend werken, je leert denken
in mogelijkheden en je bedenkt nieuwe,
creatieve oplossingen. Je werkt met nieuwe
materialen en leert nieuwe technieken. En
jouw eindproduct is door jou zelf gemaakt en
te gebruiken!

Unterwegs in Deutschland klas 1

Hou je van reizen en zou je zelf een reis willen
bedenken? Daar komt heel wat bij kijken!

Drama klas 1

Wat gebeurt er binnen het vak drama? In
acht lessen ga je hiermee kennismaken. In de
eerste lessen leer je de betekenis van het vak
drama beter kennen. Wat is het eigenlijk voor
een vak? Wat kun je er mee? Wat leer je er
van? Al snel leer je om in samenwerking verhalen te vertellen en te verbeelden, oftewel
toneelspelen of theater maken.
Je krijgt technieken aangeleerd om te kunnen
vertellen over Wie het ging, Wat er gebeurde,
Waar dat was, Wanneer het was en vooral
Waarom.
De techniek van toneelspelen heeft alles te
maken met een goed stemgebruik, non-verbale communicatie, ruimtegebruik, vormgeving en de kunst van het improviseren.
In de laatste lessen werken we aan een korte
presentatie.
Misschien schuilt er in jou wel een acteur of
actrice…

Tijdens deze talenturen organiseer je een reis
naar Duitsland. Je moet natuurlijk wel overal
op voorbereid zijn: hóe ga je reizen, waar ga je
slapen, wat ga je eten? Wat wil je graag zien
en waarom?
Natuurlijk fris je ook je kennis “Deutsch für
unterwegs” op.
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Drama klas 2:
Jezelf kunnen zijn in de spotlights

Veldwerk klas 1

Wil je op een leuke actieve manier de wereld
om je heen ontdekken, dan is dit het talentuur waaraan je moet deelnemen. We gaan
veldwerk doen zoals kijken naar leven in het
water, op zoek naar leven in de stad, kijken
naar aardlagen door grondboringen te doen,
met zoekkaarten op zoek naar leven in gras
en weide. Je gaat dus zelf leren onderzoeken
en ontdekken hoe de natuur om je heen eruit
ziet.

Je hebt vast wel eens een spreekbeurt gehouden: de spotlights staan dan op jou gericht.
Eng?
Toch is het belangrijk om ook dan jezelf te
kunnen zijn. Na je studie ga je solliciteren,
ga je misschien wel presentaties geven op je
werk: allemaal performances. Dát gaan we
ook doen in het tweede jaar.
Met een groepje bepaal je een onderwerp en
maak je er een theaterstukje van dat je aan het
eind van de talenturen aan anderen laat zien.

Geschiedenis van Elburg klas 2

Omgevingsgeschiedenis
Je gaat je op een bijzondere manier verdiepen
in de geschiedenis van Elburg. In een serie
van zeven lessen zetten we de schijnwerpers op enkele bijzondere elementen uit de
geschiedenis van Elburg.
Je wandelt door stegen en straten en gaat

Waarom?
Het doel hiervan is om de wereld waarin je
leeft op een actieve manier te ontdekken,
waarbij denken, doen en beleven samengaan.
Je leert vaardigheden om echte materialen te
onderzoeken. Deze onderzoeksvaardigheden
kunnen in andere vakken van toepassing
komen.
Elke les sluiten we af met het gezamenlijk
kijken naar de ontdekkingen die we hebben
gedaan.

unieke gebouwen in de vesting bezichtigen.
Een stadswandeling vormt het startpunt van
jouw kennismaking met het verleden van
deze unieke stad. Niet alleen luisteren, maar
ook kijken, bewonderen en doen vormen de
basis van deze lessenserie. Alle lessen beginnen en eindigen in het Gruithuis.
Uiteindelijk heb je een mooi naslagwerk met
foto’s over Elburg.
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Samen muziek maken klas 1

Ooit al eens willen spelen in een echte band?
Dit is je kans! Je mag je eigen instrument
meenemen en anders gebruiken we de
instrumenten van school. Je krijgt ook de kans
om op onbekende instrumenten te spelen.
Wat dacht je van boomwhackers? Het is mooi
meegenomen wanneer je noten kunt lezen,
maar zo niet, dan leren we je dat. We zingen
daarnaast ook allerlei songs. Het belangrijkste is het samenspel. Dat betekent naar elkaar
leren luisteren. Samen word je steeds beter
en het is nog gezellig ook!
We sluiten af met een voorstelling voor publiek!

Samen muziek maken klas 2

1e en 3e periode: Ooit al eens willen spelen in
een echte boysband?
2e en 4e periode: Ooit al eens willen spelen in
een echte girlsband?
Dit is je kans! Je mag je eigen instrument
meenemen en anders gebruiken we de
instrumenten van school. We gaan verder
met het leren spelen op instrumenten. We
zingen nu ook songs die passen bij jongens of
meisjes.
Het belangrijkste is samenspel. Dat betekent
naar elkaar leren luisteren. Samen word je
steeds beter en het is nog gezellig ook!
We sluiten af met een voorstelling voor publiek!

De Zon is maar één van de 200 miljard
sterren van ons Melkwegstelsel. Van ca. 2000
daarvan weten we nu dat zij ook (exo-) planeten hebben. Dit wordt gemeten met hele grote telescopen die de sterren heel nauwkeurig
bestuderen. Zo weten we dat enkele van die
exo-planeten lijken op onze Aarde. Helaas
kunnen we met de huidige techniek daar niet
met een raket komen omdat ze tientallen
lichtjaren ver weg zijn.
Het Heelal is nog veel groter; er zijn vele sterrenstelsels die weer in clusters zitten.

Sterrenkunde klas 1

Gelukkig hoef je niet alles te weten. Je kunt
met diverse apps (zoals Startracker) en computerprogramma’s (zoals Stellarium) veel zelf
ontdekken.

Ons Zonnestelsel met acht planeten is al
behoorlijk groot (1013m). Maar hoe groot is
het Heelal?
Door te kijken met telescopen zijn we al veel
te weten gekomen; dat er veel Manen zijn en
dwergplaneten (zoals Pluto) en kometen etc.
Met raketten zijn we al naar de Maan
geweest en de Ruimtevaart heeft al vele planeten verkend (op 14 juli 2015 zijn de eerste
foto’s van Pluto gemaakt).

Waarom?
Tijdens de talentlessen sterrenkunde ga je
met dit alles kennismaken zodat je ’s avonds
in het donker ook iets meer weet / kunt opzoeken wat al die witte puntjes nu zijn.
9
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Bodemkunde: Rotsvast of los zand?
klas 1

Wat valt je op als je in de Nederlandse bodem
graaft? Je vindt er vrijwel alleen los zand, klei,
grind of veen. Vast gesteente vind je in Nederland pas heel diep in de ondergrond. Alleen in
Zuid-Limburg vind je vast gesteente aan het
aardoppervlak. Je zou kunnen zeggen dat de
Nederlandse ondergrond voor een groot deel
bestaat uit los zand. Of blubber.
Je kunt ook op een deskundige manier naar
de bodem kijken. Je ontdekt dan dat de
Nederlandse ondergrond bestaat uit allemaal verschillende bodemlaagjes. Hoe zijn
deze laagjes ontstaan? Waar komt het zand
vandaan en hoe is het hier terechtgekomen?
De opbouw van de bodem vertelt je iets over
de ontstaansgeschiedenis van Nederland. De
ondergrond vormt één groot en verborgen
archief. Maar hoe kun je de informatie uit dit
archief aflezen en gebruiken?

Heel LF kookt en bakt klas 1 en 2

Houd jij van koken en/of bakken of heb je het
nog nooit gedaan maar wil je het wel leren?
Ga het doen! In lokaal 122 hebben we een
prachtige keuken en daar gaan we aan de
slag. En natuurlijk gebruiken we zoveel mogelijk verse producten en het liefst uit onze
eigen LF moestuin.
Drie redenen om mee te doen. Lees ze snel!
1. Het is gezellig
Je doet het namelijk samen en leert zo ook van
elkaar.
2. Proeven
We proeven alles, want zo weet je of je alle
ingrediënten goed hebt gebruikt en of je de
juiste kruiden uit de tuin geplukt hebt.
3. Ervaring op doen
Hoe meer je kookt en uitprobeert, hoe makkelijker het is als je straks op kamers gaat. Dan
hoef je niet iedere avond een hulplijn te bellen,
om te vragen hoelang de bloemkool moet
koken

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden ga je echt veldwerk doen. Je onderzoekt
de bodem op een aantal plaatsen in de omgeving van Elburg. Dit doe je met behulp van
een grondboor en andere hulpmiddelen. Voor
deze module ga je dan ook naar buiten. Je
vergelijkt je bodemmonsters met een aantal
bronnen op internet. En na afloop ben je een
bodemdeskundige.

Iedere les sluiten we af met een gezamenlijk
proeven van de gemaakte producten. Een
keer wordt er een high tea in combinatie met
Engels bereid. En waarschijnlijk maken we
een keer hapjes voor het talent café.
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Programmeren A klas 1:
Bouw je eigen website

Sport en Spel klas 1: Circus in de tent

Altijd al eens willen éénwieleren? Of jongleren? Of balanceren op een bal? Of ben je
juist heel goed in voetbal en wil je daar een
leuke act van maken? Hou je van dansen,
trampoline springen, ringzwaaien of juist van
basketbal? Bij de talenturen circus in de tent
kan het allemaal!

Ga naar bit.ly/KAATKWT
Of scan de code:

Aan het eind van deze talenturen kun je een eigen
website zoals
bit.ly/KAATKWT bouwen!

Wat gaan we doen?
Aan het begin van de periode kies je een
‘gym’-onderdeel uit waar jij een paar weken
mee wilt werken. Samen met de leerlingen
die voor hetzelfde onderdeel kiezen, maak je
een soort circusact.
Tijdens de lessen laat je regelmatig aan
elkaar en de docent zien hoe ver je gekomen
bent in de les. Samen zoeken we naar aanvullingen op jouw act en hoe je die het beste
kunt presenteren naar het publiek. De laatste
les van de periode nodigen we een klas van
een basisschool uit. Aan kinderen van groep
1, 2, 3 of 4 laten we alle bedachte acts zien in
een complete circusshow.

Programmeren B klas 1 en 2:
programmeer je eigen spel

Wil je leuke animaties maken? Of toch liever
een interactief verhaal waarin jezelf de
hoofdrol speelt? Dan moet je je snel aanmelden voor dit talentuur!
In dit talentuur leer je werken met Scratch.
Scratch is een programmeertaal waarin je op
een leuke interactieve manier leert programmeren. Via het world wide web kun je je programma’s uitwisselen met leeftijdsgenoten
all over the world. Dit wil je niet missen!
Voorbeelden zien? Ga naar: https://www.
youtube.com/watch?v=cEsxXF6Ft0s
Waarom?
Programmeren leert je creëren in plaats van
consumeren. Het is dus niet bedoeld om je
op te leiden tot programmeur, maar om je
vaardigheden te leren waar je in elk beroep
wat aan hebt. Deze vaardigheden leer je van
programmeren:
• Creatief en logisch denken
• Ruimtelijk inzicht
• Probleemoplossend vermogen
• Structureren
• Samenwerken
Aan het eind van deze talenturen heb je een
zelf ontworpen eindproduct geprogrammeerd. Denk hierbij aan een animatie, een
spel of een interactief verhaal.

Waarom?
Bij circus word je beter in het onderdeel waar
je voor gekozen hebt. Daarnaast leer je:
• Samenwerken
• Creatief denken met bewegen
• Presenteren
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bij ondernemerschap komt kijken. Je leert
bijvoorbeeld veel over marketing, reclame
en recht. Een perfecte keuze als je straks een
economische richting op wilt.
We gaan aan de slag met allerlei economische onderwerpen. Uitgangspunt daarbij is
ondernemerschap.

English inns and outs klas 1

Do you want to make an English comic?
Do you want to find out more about English
habits, schools or organisations?
Do you want to read a very interesting English
book and write your own comments on it?
Do you want to make your own song or write
a very personal poem for someone?
In these talent lessons of English is always
something interesting to do!
CU!
Elke leerling doet een English presentation en
een aantal verzorgt een High Tea!

Waarom?
Wat komt er allemaal kijken bij een onderneming? Denk hierbij aan de oprichting, de wettelijke eisen, de financiering, personeel, het
benaderen van doelgroepen, het beoordelen
van je concurrenten. Bij succesvol ondernemen gaat het erom altijd weer slimmer te zijn
dan je concurrent. Maar ook spelen aspecten
als duurzaam en verantwoord ondernemen
een rol binnen deze talenturen.
Als je ambities hebt om (ooit) een eigen
bedrijf te starten en je bent economisch aangelegd, dan is dit de goede keuze voor jou!

English inns and outs klas 2
During the talent lessons
of English in the second
year you are going to
get to know more about
English daily life, culture
and literature.

Sport, spel en fitheid! klas 2

We could do a workshop
on Shakespeare, we could
learn more about Big Ben
or English eating habits. Or work with fantastic English magazines.		

In deze talenturen ga je in een aantal weken
een groot aantal sporten en spellen doen, en
ga je ook aan je algehele fitheid werken!
Wat gaan we doen…?
Naast allerlei leuke (trefbal)spellen en ‘gangbare’ sporten als basketbal, volleybal, voetbal
en handbal gaan we ons ook bezighouden
met je fitheid.
De fitnessoefeningen of circuittrainingen die
we gaan doen zijn een mooie manier om op
een stimulerende manier te werken aan je
conditie en spierkracht.

Ondernemen klas 2

Met ondernemen kun je nooit vroeg genoeg
beginnen! Ben jij ondernemend,
goed in organiseren, neem je al snel de
leiding in een groep en ben je creatief? In
deze talenturen maak je kennis met alles wat
12
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Creatief schrijven
klas 1 en 2

Geef je op voor deze talenturen als (de combinatie van genoemde) sportieve activiteiten
‘jouw ding’ is, of als je daar een mooie uitdaging in ziet!

Waarom?
Een opvoering of presentatie hebben we niet,
maar naast het leren van (nieuwe) vaardigheden is een verbeterde fitheid hopelijk ook een
stukje van jouw ‘eindproduct’

Vind je het leuk om
een songtekst, recensie,
kort verhaal, interview,
sprookje, column of
gedicht te schrijven?
Tijdens deze talenturen
krijg je de kans! Je maakt
kennis met verschillende
soorten teksten, je oefent het schrijven, je beoordeelt je eigen tekst en andermans teksten,
je herschrijft (en herschrijft en herschrijft) je
tekst tot je helemaal tevreden bent. Daarna
kun je de tekst er super laten uitzien, denk
hierbij aan uitlijnen, illustreren, ...
Aan het eind van deze talenturen ben je een
volleerd schrijver voor een schoolkrant!

Delf (Frans) klas 2

EHBO klas 1 en 2

Attention!
Heb je gevoel voor talen?
Wil je je kenns van de Franse taal verrijken?
Houd je van een uitdaging?
Ben je van plan om in het buitenland te gaan
studeren, te werken of een stage te volgen?
Ligt Frans je wel?
Wil je je schoolcarrière graag afsluiten met
een extra diploma?
Wil je later een indrukwekkend cv?

Wat doe je als iemand in je omgeving zich
bezeerd? Of iemand struikelt en heeft een
dikke enkel? Wat weet jij eigenlijk precies van
EHBO? Wil je meer weten?
Neem dan deel aan de EHBO talenturen die
door het Rode Kruis Elburg worden gegeven
en maak tevens een praktijk dag mee met
‘nep’ slachtoffers. Best spannend!
Wat kun je verwachten?
Er worden twaalf lessen EHBO van twee uur
met een kaderdocent gegeven, waarvan twee
lessen met een extra lotus specialist. (Een
lotus specialist is iemand die verwondingen
kan namaken alsof ze echt zijn).
Verder zijn er drie aanvullende lessen van
twee uur, twee avondlessen in het Rode Kruis
clubgebouw (1 x ambulance + 1 x voorbereiding oefening). We doen een praktijkoefening
met scenario’s, waarbij professionele slachtoffers, de Rode Kruis post en meerdere ondersteunende instructeurs aanwezig zijn.

Als je één van deze vragen positief hebt
beantwoord, dan is Delf Scolaire echt iets voor
jou!
13
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Onderzoeksvaardigheden
(verplicht in klas 1 en 2)

Het Rode Kruis betaalt de helft van de kosten
en jouw ouders betalen € 80,- (volledig EHBO
diploma kost normaal € 150,-). Bij de prijs zijn
een lesboek en oefenmiddelen inbegrepen.
Het lesgeld kunnen jouw ouders bij hun zorgverzekering terug krijgen.
Deze module wordt afgesloten met een Rode
Kruis diploma. Met een Jeugd-EHBO diploma
weet je dus precies wat je moet doen!

Zoek het uit!

Schaken, denken en doen! klas 2		

De komende weken ga je je verdiepen in een
eeuwenoud spel of, zoals je wilt, een eeuwenoude sport. Het is buitengewoon interessant
omdat elke wedstrijd of spel weer anders zal
gaan verlopen, dus je hoeft je geen moment
te vervelen. Het is spannend, het scherpt je
geestelijke vermogens, helpt je om je beter te
concentreren en leert je om te accepteren dat
je ook wel eens verliest.

Hoe zit eigenlijk een elektrische auto in
elkaar? En hoe werkt een piano eigenlijk?
En wat is een chihuahua? Waarom zou je
eigenlijk naar Mars willen? Je hebt vast zelf
nog veel meer vragen. Je gaat het allemaal
uitzoeken in dit talentuur.
En iets uitzoeken, dat is nog een hele kunst.
Want als je met meerdere leerlingen dezelfde
vraag stelt, kom je misschien wel op hele
andere antwoorden uit. Omdat je heel veel
dingen op heel veel manieren kunt onderzoeken. Daarom is het belangrijk dat je leert dit
op de goede manier te doen.
Want als je iets goed kunt onderzoeken, leer
je heel veel: je leert de goede vragen te stellen,
je leert op een slimme manier op zoek te
gaan naar informatie. Je leert samenwerken,
maar ook je eigen doelen te halen. Je leert
presenteren. En dat zijn dingen waar je bij
ieder vak wat aan hebt. Daarom staat Zoek
het uit een periode lang op je rooster.
Je hoeft het niet alleen te doen maar je gaat
samen op zoek naar antwoorden op vragen
waar jij een antwoord op wilt. Het wordt
interessant, uitdagend en leerzaam.
Als eindproduct maak je een poster en een
verslag.

Wat ga je doen?
Degenen die niet kunnen schaken, leren met
behulp van speelse filmfragmenten de regels
toe te passen. Gaandeweg maak je je het spel
eigen. Degenen die al schaakervaring(en)
hebben opgedaan, gaan wedstrijden spelen
met de andere schakers.
Na de kennismaking kunnen we ook één
schaker tegen meerdere tegenstanders
laten spelen. Dit heet simultaan spelen. Veel
schaakplezier toegewenst.
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