
Hoogtepunten	  uit	  de	  klassen	  

	  
Zevende	  klas	  ONTDEKKINGSREIZEN	  
Nieuw	  na	  de	  lagere	  school	  zijn	  in	  de	  7de	  klas	  veel	  vakken	  nieuw:	  	  
Wiskunde/meetkunde,	  Chemie,	  Latijn,	  …	  
Fysica	  is	  daar	  óók	  een	  van:	  	  
Hoe	  kan	  je	  een	  plint	  met	  10	  leerlingen	  er	  op	  aan	  één	  kant	  optillen,	  met	  één	  hand,	  of	  zelfs	  met	  je	  pink?	  	  
Hoe	  kan	  de	  meester	  winnen	  met	  touwtrekken	  tegen	  8	  leerlingen	  én	  hoe	  kan	  één	  meisje	  winnen	  tegen	  
de	  meester?	  	  
Hoe	  kan	  je	  zien	  dat	  een	  ijzeren	  staaf	  langer	  wordt	  als	  je	  ze	  verwarmt?	  	  
Wat	  gebeurt	  er	  als	  je	  een	  magneet	  in	  twee	  breekt;	  heb	  je	  er	  dan	  twee	  of	  geen	  een	  meer?	  	  
Hoe	  kan	  je	  elektriciteit	  proeven	  met	  je	  tong	  en	  twee	  metalen	  plaatjes?	  	  
In	  de	  fysica	  van	  de	  7de	  klas	  ervaren	  leerlingen	  letterlijk	  aan	  den	  lijve	  een	  aantal	  basisverschijnselen	  van	  
de	  wereld	  rondom	  ons	  en	  leren	  ze	  hoe	  ze	  die	  kunnen	  toepassen	  als	  technische	  hulpmiddelen.	  	  

Verder	  onder	  meer	  in	  de	  7de	  klas	  
•	  Sterrenkunde	  (aardrijkskunde)	  
•	  3	  boekbesprekingen	  (Nederlands)	  
•	  2	  spreekbeurten	  (Engels	  en	  Frans)	  
Twee	  periodes	  geschiedenis	  	  
•	  Ontdekkingsreizen	  en	  kruistochten,	  met	  onder	  meer	  Hendrik	  de	  Zeevaarder,	  Vasco	  da	  Gama,	  
Columbus,	  Francisco	  d’Almeida,	  Magellaan	  	  
•	  Renaissance	  en	  reformatie	  en	  Jeanne	  d’Arc,	  Maarten	  Luther	  en	  Leonardo	  da	  Vinci	  	  
	  

Achtste	  klas	  INDUSTRIËLE	  REVOLUTIE	  
Nieuw	  	  
•	  Jaarwerk:	  een	  heel	  jaar	  leest	  en	  schrijft	  de	  leerling	  zelfstandig	  (onder	  leiding	  van	  een	  mentor)	  over	  
een	  land	  en	  volk,	  levert	  een	  geschreven	  en	  praktisch	  werk	  af	  en	  geeft	  een	  mondelinge	  presentatie	  
(cultuurbeschouwing)	  	  
•	  Toneel:	  vaak	  wordt	  een	  werk	  van	  Charles	  Dickens	  in	  het	  engels	  gespeeld!	  (Engels)	  
Verder	  onder	  meer	  in	  de	  8ste	  klas	  
•	  Revoluties:	  Amerikaanse,	  Franse	  en	  industriële	  en	  scheiding	  der	  Nederlanden	  (geschiedenis)	  	  	  
•	  perspectief	  tekenen	  (plastische	  opvoeding)	  
•	  schaalberekenen,reliëfdoorsnede	  (aardrijkskunde)	  
•	  boekbesprekingen	  (Nederlands)	  
Twee	  periodes	  Nederlands	  	  	  
•	  over	  de	  Duitse	  dichter	  en	  filosoof	  Herder	  
•	  over	  De	  kleine	  Johannes	  van	  Frederik	  van	  Eeden	  

	  

Negende	  klas	  DE	  VERLICHTING	  
nieuw	  
Duits	  
Esthetica	  (kunstgeschiedenis)	  
Koperslaan,	  boetseren	  en	  schrijnwerk	  
Boerderijervaring	  
	  
	  



Verder	  onder	  meer	  in	  de	  9de	  klas	  
•	  Jaarwerk:	  een	  biografie	  bestuderen	  en	  er	  een	  jaarwerk	  over	  schrijven	  (cultuurbeschouwing),	  	  
•	  een	  periode	  over	  het	  tragische	  en	  het	  komische	  en	  een	  Humoravond	  (Nederlands)	  
•	  een	  periode	  over	  het	  jaarwerkthema	  aan	  de	  hand	  van	  de	  biografieën	  van	  Guido	  Gezelle	  en	  Multatuli	  
(Nederlands)	  
•	  De	  Verlichting	  (geschiedenis)	  
•	  Geologie	  (aardrijkskunde)	  
	  

Tiende	  klas	  OUDE	  CULTUREN	  
nieuw	  
E.H.B.O.	  
Weven	  
Landmeten	  
Verder	  onder	  meer	  in	  de	  10de	  klas	  
•	  Driehoeksmeting	  en	  goniometrie	  (wiskunde)	  
•	  Jaarwerk:	  de	  uiteenzetting	  met	  een	  sociaal	  of	  maatschappelijk	  thema	  (cultuurbeschouwing)	  	  
•	  een	  periode	  Poëtica	  en	  een	  Poëzie-‐avond	  (Esthetica)	  
•	  Oudste	  culturen	  (geschiedenis)	  
	  

Elfde	  klas	  HISTORISCHE	  SAMENLEVINGEN	  
nieuw	  
Eindwerk:	  keuze	  van	  onderwerp	  en	  mentor,	  en	  aanvang	  werken	  aan	  2-‐jarig	  eindwerk	  
Boekbinden	  
Sociale	  stage	  
Verder	  onder	  meer	  in	  de	  11de	  klas	  
•	  Parzivalperiode	  en	  Chartresreis	  	  
•	  Muziekgeschiedenis	  (esthetica)	  
•	  Wetenschappelijk	  labo	  (chemie)	  
•	  Organisatie	  historische	  samenlevingen	  Rome,	  Middeleeuwen	  (geschiedenis)	  	  
•	  Turnopdracht	  (lichamelijk	  opvoeding)	  
	  

Twaalfde	  klas	  MODERNE	  TIJD	  
nieuw	  
Eindtoneel	  
Italiëreis	  
Verder	  onder	  meer	  in	  de	  12de	  klas	  
•	  Eindwerk:	  schriftelijke	  en	  openbare	  presentatie	  met	  bevraging	  	  
•	  Faustperiode	  	  
•	  Architektuurgeschiedenis	  en	  eigen	  huisontwerp	  (esthetica)	  	  
•	  Evolutieleer	  (biologie)	  
•	  licht	  (fysica)	  
•	  hedendaagse	  geschiedenis	  (geschiedenis),	  	  
•	  bewegingsles	  zelf	  plannen	  en	  geven	  (lichamelijke	  opvoeding)	  
•	  boetseren	  van	  een	  hoofd	  (boetseren)	  
•	  hedendaagse	  auteurs	  en	  actuele	  thema's	  (Engels,	  Frans,	  Duits)	  	  
•	  terugblik	  op	  hoogtepunten	  Nederlandse	  literatuurgeschiedenis	  en	  hedendaagse	  schrijvers	  
(Nederlands)	  


