Aanbod talentlessen d’Oultremontcollege klas 1 en 2

2018/2019

Schrijf je in voor ons super mooie talentenprogramma!

1. GRAFFITI
In deze lessen leer je over de geschiedenis van graffiti, de
verschillende stijlen en kleurgebruik. Je ontdekt de
verschillende handschriften en stijlen. Maar natuurlijk ga je
ook een eigen graffiti ontwerp maken om deze op een
groot paneel uit te werken.

2. HIPHOP
Dit schooljaar verzorgt Danique van Roosmalen hiphop lessen op het onze school.
Of je nu veel danservaring hebt of juist nog niet, ze daagt je uit om het beste uit
jezelf te halen. In de lessen werk je aan oefeningen en toffe choreografieën,
waarin je zeker ook je eigen creativiteit kwijt kan.

3. PROGRAMMEREN
Computers zijn overal. Ze lijken erg slim en toch hoor je
vaak dat computers dom zijn. Computers zijn van zichzelf
inderdaad dom. Ze worden alleen slim doordat mensen
programma’s schrijven in een taal die computers
begrijpen. Het schrijven van die taal noemen we
programmeren en dat kun je bij ons leren!

4. FIRST LEGO LEAGUE
Hallo,
Ik ben LEGO-robot EV3 en ik wil heel graag meedoen met de First Lego
League-wedstrijd.
Wil jij mij vertellen, jullie noemen dat ook wel programmeren, hoe ik al
die uitdagende opdrachten kan uitvoeren?
Tot snel bij de FLL talentlessen!
Groetjes, EV3
Opzet van de talentlessen FLL (First Lego League):

In een team van 10 leerlingen maak je kennis met het bouwen en programmeren van de EV3robot en werk je aan uitdagende bouw- en programeeropdrachten met thema “space challenge”.
Uit alle FLL-deelnemers wordt een wedstrijdteam van 10 leerlingen gekozen. Dit team mag
namens onze school deelnemen aan de First Lego League-wedstrijd in november 2018.
Naast goed kunnen bouwen en programmeren is vooral goed kunnen samenwerken belangrijk.
Kijk ook eens op https://www.youtube.com/watch?v=9QSuys8x3sw of
https://www.youtube.com/watch?v=dZP3-pzrlXI
5. SPORT
Eerste blok: Zelfverdediging
Bij zelfverdediging leer je wanneer je voor jezelf moet opkomen en wanneer je je maar beter ergens
bij kunt neerleggen. Het is niet altijd makkelijk je eigen grenzen aan te geven en die van anderen te
respecteren. In deze training leer je jezelf beter kennen en daardoor leer je ook andere kinderen beter
begrijpen. Er ontstaan gemakkelijker vriendschappen en minder ruzies.
Kortom heel handig om op een prettige wijze samen te kunnen spelen en/of samenwerken, met
docenten én medeleerlingen.
Dit wordt aangeleerd door vooral veel te doen. Door middel van actie, spel en eenvoudige
zelfverdedigingsoefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Door
de verschillende spelvormen doe je nieuwe ervaringen op. De krijgt zelfverdedigingsoefeningen, zoals
stoten en trappen op kussens. Vanuit veiligheidsoverwegingen zullen daarom de lessen gevolgd
worden op blote voeten en heb je je gymspullen aan.
Tweede blok: Thema “Urban”
Derde blok:

Sporten in de buitenlucht;)

6. WORKSHOP GARAGEBAND
Hey, mijn naam is Arthur en onder de naam Art Felixx schrijf, release en perform ik mijn eigen songs.
Speciaal voor jullie verzorg ik dit schooljaar de workshop garageband, een moderne manier van
muziek maken. Word zelf DJ en mix je eigen nummer! Door middel van het
programma Garageband op de iPad ga je aan de slag en neem je je eigen
arrangement op.
https://www.youtube.com/watch?v=NLPG-vsM57s

7. MUSICAL
Ook dit jaar zal er een musical gemaakt worden
op school. Met nog meer repetities vol zang,
dans en toneelspel belooft het een
spraakmakende voorstelling te worden. Met
een verhaal dat zich in het ‘nu’ afspeelt, en is
gebaseerd op het klassieke Romeo & Julia. Een
musical vol jaloezie, wrok, liefde en spanning
die hoog oplopen. Speel, zing en dans mee en
neem het publiek mee in dit overweldigende
verhaal. In dit eerste blok kun je musical kiezen
om te kijken of het iets voor je is. In de loop van dit schooljaar zal de definitieve cast gevormd gaan
worden. In juni zal deze groep in het theater staan om de musical op te voeren voor onder andere
ouders, vrienden en familie.

8. CAMBRIDGE ENGELS
Zit je in klas 2 mavo/havo of 2 havo/vwo en ben je best goed in Engels? Kies dan voor Cambridge
Engels!
Tijdens de talentlessen Cambridge Engels word je voorbereid op een Cambridge-examen. Je gaat
aan de slag met spreken, luisteren en schrijven. In klas 3 kun je voor de eerste keer meedoen aan
het examen. Dat kan op verschillende niveaus.

Je zult vooral merken dat Engels leren erg leuk is. En dat je met meer zelfvertrouwen Engels spreekt.

9. FILOSOFIE
Er rijdt een auto weg. Je blijft hem nakijken, tot je hem niet meer ziet. Waar is die auto nou? Het lijkt
alsof hij weg is. Maar hij is toch niet weg; je kunt hem alleen niet meer zien. “Dus,” zei een slimmerik,
“kun je je ogen niet vertrouwen. Ze kunnen iets niet zien, terwijl het er wel is!” Misschien is dat zo.
Het omgedraaide klopt trouwens ook: soms lijken je ogen iets te zien, terwijl het er niet is. Dan lijkt
bijvoorbeeld een plaatje te draaien, terwijl alles gewoon stil staat.
Hoe kun je dan dingen echt kennen? Wat is echt en niet echt of waar en fout? Hoe kom je daar
achter? Hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? Wat is voor mensen nou echt belangrijk? Over die
vragen hebben veel mensen nagedacht en er iets over gezegd. We noemen ze filosofen. Maar jij
kunt daar ook iets over zeggen. Want eigenlijk zit in iedere mens een filosoof.

Bij de talentles filosofie leer je over de ideeën van oude filosofen. Maar... jij moet er iets mee doen!
Maak je eigen filosofie en leer ook goed te kijken of na te denken over jouzelf en de wereld. Kom
maar lekker mee-filosoferen.

