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Inhoudsopgave   
  

Hieronder   staat   het   totaaloverzicht   van   de   maatwerkuren   in   
periode   3.   Het   is   onderverdeeld   in   aanbod   op   maandag,   
donderdag   en   verplicht.   

  
Verplichte   maatwerkuren   
Let   op:   sommige   maatwerkuren   zijn   verplicht.   Je   staat   dan   
automa�sch   ingedeeld.   Je   coach   kan   in   het   inschrijfformulier   
zien   wanneer   je   bij   verplichte   onderdelen   bent   ingedeeld.   Dit   
gaat   in   P3   om:   rekenen.   

  
Klik   in   de   inhoudsopgave   op   de   link   van   het   maatwerkuur   
voor   meer   informa�e.     

  
Lees   eerst   de   inleiding   en   inschrijfprocedure.   

  

  

Inleiding   

Inschrijfprocedure   
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MAANDAG   
1.   Kunst   

2.   Schoolband   

3.   Mindfulness   

4.   Stadslab   

5.   Leerlingenraad   en/of   medezeggenschapsraad   

6.   Leesclub   

7.   IJ-dance   

8.   Kickboksen   

9.   IJBC   in   de   Buurt   

10.   Coaching   

11.   Toetsvaardigheden   

12.   Concentreren   kun   je   leren   

13.   Bijspijkeren   Engels   

14.   Biologie   practica   

15.   Bijspijkeren   Natuurkunde   

16.   Scheikundige   vragen   

17.   Scheikunde:   chemisch   rekenen   voor   5hv   en   6v   
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DONDERDAG   
1.   ArtScience   

2.   Kunst   

3.   Muziekgeschiedenis   

4.   Kickboksen   

5.   Vraaganalyse   

6.   MAW   ondersteuning   toets-   en   examenvragen   

7.   PWS   

8.   Examen   Nederlands  

9.   Ondersteuning   talen   

10.   Green   City   Amsterdam   

11.   Science   -   project   

12.   Ethiek   voor   natuurwetenschappers   

13.   Ondersteuning   Wiskunde   A   

14.   Ondersteuning   Wiskunde   B   

15.   Economie   
  

VERPLICHT   
Rekenen   
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Inleiding   
  

Het   IJburg   College   vindt   het   belangrijk   om   onderwijs   te   
bieden   dat   bijdraagt   aan   jouw   persoonlijke   ontwikkeling.     
En   ook   vinden   we   het   belangrijk   dat   jij   daar   zelf   keuzes   in   
kunt   maken.   Daarom   bieden   we    maatwerkuren    aan.   Dit   
betekent   dat   jij   twee   keer   per   week   een   maatwerkuur   volgt   
dat   passend   is   bij   jouw   ontwikkeling.     

  
Het   aanbod   is   breed   en   varieert   in   bijspijkeren,   oriënteren   en   
verdiepen.   Voorbeelden   zijn:   bijspijkeren   wiskunde,   
oriënteren   mindfulness   en   verdieping   kunst.     

  
In   dit   programmaboekje   staan   alle   maatwerkuren   van   
periode   3   beschreven.   Bij   ieder   maatwerkuur   staat   
aangegeven   wat   je   kunt   verwachten   en   voor   wie   het   bedoeld   
is.   In   periode   3   staan   de   maatwerkuren   ingeroosterd   op   
maandag   het   7e   uur   en   donderdag   het   5e   uur.   Elk   
maatwerkuur   duurt   een   gehele   periode.   

  
Veel   plezier   en   succes   �jdens   de   maatwerkuren.  
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Inschrijfprocedure   
  

Op  basis  van  jouw  wensen  en  doelen  en  in  overleg  met  je              
coach  maak  je  een  1e,  2e  en  3e  keuze  voor  de  maatwerkuren              
op   maandag   en   op   donderdag.     

  
Je  gee�  je  keuzes  voor  de  maatwerkuren  bij  je  coach  aan.  Je              
kunt  je  tot  vrijdag  4  december  inschrijven.  Natuurlijk  gaan  we            
proberen  iedereen  bij  zijn/haar  1e  keuze  in  te  delen.  Echter,            
houd  er  rekening  mee  dat  dit  als  veel  leerlingen  zich  voor             
hetzelfde  inschrijven  misschien  niet  mogelijk  is.  In  de          
bufferweek   zal   je   de   defini�eve   indeling   ontvangen.     

  
Als  je  je  keuzes  niet  voor  vrijdag  4  december  hebt            
doorgegeven,  word  je  ingedeeld  bij  ac�viteiten  waar  nog          
plekken   over   zijn.     
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1.   Kunst     
  

Docent/begeleider:   Kim   Driessen   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   10   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: n.v.t.   
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Be   crea�ve   and   think   out   of   the   box!   
In   dit   maatwerkuur   ga   je   verdiepen   in   
kunst.   Vanuit   een   paar   interessante   
kunstbronnen   werken   jullie   zelf   naar   een   
eindwerk   toe.   Individueel   of   in   een   klein   team.   Ben   je   
geïnspireerd   geraakt?   Dan   zie   ik   je   graag   in   een   van   de   
kunstateliers   op   de   1ste   verdieping.   



  

2.   Schoolband   
  

Docent/begeleider:   Jordy   Blom   
Omschrijving:     

Doelgroep: iedereen   die   een 
  muziekinstrument   bespeelt, 

  muziek   produceert   of   zingt   
  

Groepsgroo�e: maximaal   10   leerlingen   
  

Wat   neemt   de   leerling   mee: De   meeste   muzikanten   
spelen   het   liefst   op   hun   eigen   

  instrument,   dus   neem   deze   
  vooral   zelf   mee!   Er   zijn   ook   
  instrumenten   op   school   
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Heb   jij   muzikaal   talent   of   ben   je   gewoon   graag   
met   muziek   bezig?   Geef   je   dan   op   voor   de   
schoolband!   Op   maandagmiddag   repeteert   de   
schoolband   zelf   gekozen   of   zelf   geschreven   
nummers   en   zal   de   band   toewerken   naar   een   uitvoering!   
Alle   instrumenten   zijn   welkom!   De   band   bepaald   zelf   welke   
liedjes   er   worden   gespeeld   zoals   rock,   blues,   pop   of   
nummers   van   bekende   dj’s.   
Vermeld   op   het   inschrijfformulier   waarom   je   graag   in   de   
band   wil   spelen   en   of   je   een   instrument   bespeeld.   



  

3.   Mindfulness   
  

Docent/begeleider:   Eric   Soyeux   /   Natascha   Geuzenbroek   
  (Be   Real   Medita�e   Training)   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: je   hoe�   niets   speciaal   mee 

  te   nemen.     
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Wist   je   dat   steeds   meer   kinderen,   jongeren   en   
volwassenen   mediteren?   En   waarom?   De   
redenen   en   effecten   zijn   voor   iedereen   anders.   
Het   kan   helpen   bij   omgaan   met   drukte,   stress   of   
onzekerheid.   En   het   kan   ook   helpen   bij   het   
verbeteren   van   je   geheugen,   concentra�e,   crea�ef   denken,   
ontspanning   en   zel�ennis.   
Ervaar   en   leer   �jdens   dit   maatwerkuur   wat   mindfulness   
voor   jou   kan   betekenen.   

  
Je   krijgt   uitleg   over   medita�e,   je   gaat   mediteren   en   je   krijgt   
prak�sche   �ps   voor   je   dagelijks   leven.   



  

4.   Stadslab   
  

Docent/begeleider:   S�jn   van   Erp   /   Stadslab   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen     
Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   
Website/video:   check   de    website    en   de 

  a�ermovie    voor   meer 
  informa�e   over   Stadslab   

  

9   

Wil   jij   invloed   uitoefenen   op   de   maatschappij?   
Dat   kan   en   leer   je   bij   Stadslab!   Volgens   een   
lesprogramma   werk   je   binnen   en   buiten   de   
school.   Ook   heb   je   contact   met   andere   
leerlingen   van   andere   scholen   in   Amsterdam.   Je   krijgt   
workshops   in   pitchen   en   organiseert   samen   ac�viteiten   om   
invloed   te   hebben   op   maatschappelijke   problemen.     
‘Ik   heb   geleerd   �jdens   het   Stadslab   dat   ik   niet   hoef   te   
wachten   op   de   toekomst   om   te   zijn   wie   ik   wil   zijn.   Ik   kan   nu   
al   verschil   maken.   Ik   kan   nu   al   zijn   wie   ik   in   de   toekomst   wil   
worden.’     

  
LET   OP!   Deelname   aan   Stadslab   duurt   van   januari   tot   juni   
(circa   1   uur   per   week)     

https://hetstadslab.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=LwU7UUpCHMo


  

5.   Leerlingenraad   en/of   
medezeggenschapsraad   

  
Docent/begeleider:   Inez   Houben   
  

Omschrijving:   

  
Doelgroep alle   leerlingen 

  
Groepsgroo�e: maximaal   25   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: een   goed   humeur,   opgeladen 

  Ipad,   schri�   en   pen   
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Houd   jij   van   een   feestje?   Wil   jij   meedenken   
over   de   diploma-uitreiking?   Of….   kom   jij   op   
voor   de   belangen   van   anderen?   Vind   jij   
juridische   dingen   interessant   en   wil   jij   
namens   de   leerlingen   misschien   in   de   MR   ?   Kom   dan   naar   
dit   maatwerkuur,   zodat   je   leert   wat   de   MR   inhoudt   en   
samen   met   mij   bedenkt   hoe   we   de   stem   van   de   leerlingen   
het   best   kunnen   laten   horen,   welke   �ps   leerlingen   hebben   
voor   de   school   en   hoe   leerlingen   in   de   MR   een   ac�eve   
bijdrage   kunnen   leveren   aan   verbeteringen   van   ons   IJBC!   



  

6.   Leesclub   
  

Docent/begeleider:   Jasmijn   Heyer   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen     

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: een   eigen   leesboek   of 

  e-book   
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Vind   jij   lezen   leuk?   Of   vind   je   het   juist   erg   
las�g   om   een   boekverslag   te   maken?   Meld   je   
dan   voor   het   maatwerkuur   ‘Leesclub’.   Je   kunt   
�jdens   dit   maatwerkuur   een   boek   lezen   dat   jij   voor   
Nederlands,   Engels,   Frans   of   Spaans   moet   lezen   deze   
periode.   Je   krijgt   ondersteuning   bij   het   uitwerken   van   jouw   
boekverslag,   zodat   je   dit   keer   weer   (of   wel)   een   mooi   cijfer   
behaalt!   



  

7.   IJ-dance   
  

Docent/begeleider: Jonathan   Laret   /   IJdance 
    

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen     

  
Groepsgroo�e:    max.   15     
Wat   neemt   de   leerling   mee:     
beweeglijke   kleding   zoals   
gymkleding,   binnenschoenen,   
een   goed   humeur,   flesje   water   
en   misschien   deo   en   een   extra   
shirt   want   je   kan   gaan   zweten   
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In   deze   dansles   leren   de   deelnemers   de   basis   
aan   om   een   goede   danser   te   worden.   
Zelfverzekerdheid,   discipline,   vertrouwen   in   de   
ander   en   plezier   hebben   in   dans   staan   centraal.   
Kortom:   de   fundering   voor   een   goede   danser.   
Daarnaast   kunnen   deelnemers   een   basis   leggen   voor   
verschillende   danss�jlen,   zoals   afro,   Hiphop,   Popping   &   
freestyle   en   natuurlijk   alle   dansrages   bijspijkeren   zoals,   de   
woah,   de   hype   en   andere   moves.   



  

8.   Kickboksen   
  

Docent/begeleider: Life   and   Kicking   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen     

  
Groepsgroo�e: maximaal   12   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   sportkleding,   een   handdoek 

en   een   flesje   water   
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Onder   begeleiding   van   een   gediplomeerd   
kickbokstrainer   leer   je   de   beginselen   van   
het   kickboksen,   stoten   en   trappen,   betere   
weerbaarheid   en   discipline.   

  
Let   op:   deze   les   vindt   plaats   in   sportschool   Life   and   Kicking   



  

9.   IJBC   in   de   Buurt   
  

Docent/begeleider: Yara   Koorn   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen     

  
Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   iPad,   pen   en   papier   
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Heb   jij   ideeën   over   ac�viteiten   die   we   voor   
en   met   de   buurt   kunnen   organiseren?   Wil   
jij   helpen   bij   het   organiseren   van   een   
filmavond,   sportac�viteit,   een   debat,   een   kunstexposi�e   
en/of   heb   je   een   ander   idee?     
Of   wil   jij   je   schrijf-   of   vlogskills   inze�en   om   de   ac�viteiten   
te   promoten?   En/of   wil   jij   je   af   en   toe   als   vrijwilliger   
inze�en   voor   de   buurt   en   ben   je   benieuwd   waar   en   hoe   dit   
kan?   Schrijf   je   dan   in   voor   dit   maatwerkuur   en   draag   bij   
aan   het   versterken   van   de   buur�unc�e   van   de   school   op   
een   manier   dat   het   beste   bij   jou   en   je   kwaliteiten   past.   



  
  

10.   Coaching   
  

Docent/begeleider:   Tim   van   Huizen   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   8   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: iPad   
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Wil   het   allemaal   niet   zo   vlo�en   op   school?   Zie   je   
er   tegenop   om   naar   school   te   gaan   en/of   thuis   
aan   ‘t   werk   te   gaan?   Of   weet   je   gewoon   even   
niet   meer   hoe   je   het   nu   allemaal   aan   moet   pakken?   

  
Soms   helpt   het   om   met   anderen   die   er   net   zo   in   staan   te   
praten   en   samen   uit   te   zoeken   wat   de   dingen   zijn   die   je   nu   
het   beste   kan   doen.     

  
Tim   helpt   je   (jullie)   graag   om   antwoorden   te   vinden   op   
jouw   vragen   �jdens   dit   maatwerkuur.   



  
  

11.   Toetsvaardigheden   
  

Docent/begeleider:   Jan-Willem   van   Velzen   
Omschrijving:     

  
Doelgroep:   alle   leerlingen   
Groepsgroo�e: maximaal   15   leerlingen   
Wat   neemt   de   leerling   mee:   schrijfgerei   en   schri� 
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Je   doet   mee   in   de   les,   hebt   goed   geleerd   en   veel   
geoefend   en   toch   vallen   de   toetsresultaten   nog   
tegen.   Je   kwam   in   �jdnood,   hebt   vragen   
overgeslagen,   onnodige   fouten   gemaakt   of   anderszins   
punten   laten   liggen.   Dan   is   nu   je   kans   daar   iets   aan   te   doen   
voor   komende   toetsen/examens.   Met   deze   training   leer   je   
veel   voorkomende   valkuilen   herkennen   in   toetsvragen,   
word   je   scherper   en   krijg   je   prak�sche   basis   �ps   mee   voor   
trouble   shoo�ng   �jdens   toetsen.   Bij   het   effec�ef   
doorlopen   van   deze   training   zul   je   beter   voorbereid   aan   
een   toets   beginnen,   heb   je   �jdens   de   toets   meer   rust   en   
levert   het   ook   nog   eens   betere   resultaten   op.   Tovenarij?  
Nee   hoor:   training,   doorze�ngsvermogen   en   de   ferme   wil   
om   verder   te   komen   door   heel   veel   te   oefenen.   



  

12.   Concentreren   kun   je   leren   
  

Docent/begeleider: Laura   Meppelink   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep:   alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   8   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   je   to   do-list   (en   vooral   niet   je     

telefoon!)   
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Neem   jij   je   vaak   voor   om   nu   écht   een   paar   uur   
geconcentreerd   aan   je   schoolwerk   te   zi�en,   
maar   wint   YouTube   het   eigenlijk   al�jd   van   
wiskunde?   Niet   getreurd,   want   concentreren   kun   je   leren!   

  
In   dit   maatwerkuur   leer   je   effec�ever   gebruik   te   maken   van   
je   �jd.   Hierdoor   vermindert   je   stress   en   krijg   je   meer   
gedaan   in   minder   �jd.   Dit   doen   we   door   middel   van   de   
Pomodoro   techniek:   je   start   met   het   maken   van   een   
dumplijst,   een   takenlijst   en   een   planning.   Is   dat   klaar?     
Dan   ze�en   we   de   kookwekker   en   kun   je   aan   de   slag   tot   je   
jouw   eerste   pauze   hebt   verdiend.   



  

13.   Bijspijkeren   Engels     
  

Docent/begeleider:   Haval   Smayel     
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   10   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: iPad,   schri�,   pen,   

potlood,   markeers��en   
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Ben   je   niet   tevreden   met   jouw   vaardigheden   
in   het   engels?   Kom   dan   naar   engels   
bijspijkeren!   Je   gaat   een   persoonlijke   verbeterplan   maken   
onder   begeleiding   van   mij.   Elke   week   ga   je   aan   de   slag   met   
een   vaardigheid   en   taalsysteem   om   jouw   kennis   en   
vaardigheden   in   het   engels   te   verhogen!     



  

14.   Biologie   practica   
  

Docent/begeleider:     Koen   Knip   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep:   alle   leerlingen     

  
Groepsgroo�e: maximaal   16   leerlingen 

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   schoolspullen   (laptop/ipad; 

schrijf   en   tekengerei)   
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Biologie   prac�ca   buiten   het   normale   
programma   om.   Samen   gaan   we   beslissen   wat   
voor   prac�ca   we   gaan   doen.   Wat   willen   we   
zien/leren/bestuderen?   Doen   we   microscopie   prac�cum,   
doen   we   snijprac�cum   in   organen   of   gaan   we   plantjes   
opkweken?   Of   nog   iets   heel   anders.   Schrijf   je   in   als   je   
geïnteresseerd   bent   en   leuke   ideeën   hebt.   



  

15.   Bijspijkeren   Natuurkunde     
  

Docent/begeleider:   Skip   Brinkman   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: 4   havo   en   4   vwo   

  
Groepsgroo�e: maximaal   15   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: BiNaS,   rekenmachine,   schri�, 

  etui   
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Extra   hulp   bij   natuurkunde   nodig?    
Dan   kan   je   in   dit   uur   vragen   stellen   en   extra   hulp   
krijgen   bij   je   huiswerk!   



  

16.   Scheikundige   vragen   
  

Docent/begeleider:   Ger�en   Smits   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: 6v   

  
Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: iPad,   schri�,   papier,   BINAS, 

rekenmachine   
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Aan   het   eind   van   je   schoolperiode   worden   de   
scheikunde   vragen   best   ingewikkeld.   
Vind   je   het   moeilijk   om   te   weten   waar   je   begint?   
Vind   je   het   moeilijk   te   weten   wanneer   je   klaar   bent?     
Vind   je   het   moeilijk   te   beredeneren   welke   informa�e   je   zelf   
moet   vinden   in   BINAS?   

  
In   dit   maatwerkuur   gaan   we   complexe   scheikundige   vragen   
van   begin   tot   eind   helemaal   beantwoorden.   Je   bereidt   ze   
zelf   voor,   en   we   werken   ze   samen   in   de   groep   uit,   stap   voor   
stap.   



  

17.   Scheikunde:   chemisch   
rekenen   voor   5hv   en   6v   

  
Docent/begeleider:   Fenna   Terwey   

  
Omschrijving:     

  
Doelgroep: 5HV   en   6V     

  
Groepsgroo�e: maximaal   25   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: schoolspullen   voor 

  scheikunde   
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Tijdens   dit   maatwerkuur   gaan   we   werken   aan   
chemisch   rekenen   door   middel   van   het   oefenen   
met   het   interpreteren   van   rekenvragen   en   het   
aanleren   van   stappenplannen.   We   werken   aan   aanpak   en   
het   beantwoorden   van   vragen   op   jouw   niveau.   Dit   
maatwerkuur   is   te   volgen   voor   mensen   die   het   uur   ook   in   
P2   hebben   gedaan   en   graag   verder   willen   leren   en   ook   
voor   leerlingen   die   in   P3   willen   beginnen.     



  

1.   ArtScience   
  

Docent/begeleider:   Gina   Sanches   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   15   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: standaard   schoolspullen   

  
Video :   klik    hier    voor   een   voorbeeld 

van   een   ArtScience   project; 
  de   robotkloon   van   L.A. 

Raeven   
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ArtScience   staat   voor:    Kunst   op   het   snijvlak   
van   wetenschap   en   technologie.   

  
Kunnen   planten   praten   of   robots   voelen?   Ben   
jij   geïnteresseerd   in   wat   er   in   de   wereld   van   wetenschap   en   
kunst   gebeurt?   Volg   deze   lessen   op   het   snijvlak   van   kunst,   
wetenschap   en   technologie.     

https://www.youtube.com/watch?v=Jyfq-xq5GyA


  
  

2.   Kunst   
  

Docent/begeleider: Kim   Driessen   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   10   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: n.v.t.   
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Be   crea�ve   and   think   out   of   the   box!   
In   dit   maatwerkuur   ga   je   verdiepen   in   
kunst.   Vanuit   een   paar   interessante   
kunstbronnen   werken   jullie   zelf   naar   een   
eindwerk   toe.   Individueel   of   in   een   klein   team.   Ben   je   
geïnspireerd   geraakt?   Dan   zie   ik   je   graag   in   een   van   de   
kunstateliers   op   de   1ste   verdieping.   



  
  

3.   Muziekgeschiedenis   
  

Docent/begeleider:   Jordy   Blom   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: iPad,   oortjes   
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Heb   jij   al�jd   al   willen   weten   waar   de   
verschillende   muziekgenres   vandaan   komen?   
Hoe   bepaalde   nummers   worden   geschreven   
en   welke   bands   en   ar�esten   belangrijk   zijn   (geweest)   voor   
de   hedendaagse   muziek?   Dan   is   dit   maatwerkuur   iets   voor   
jou!   Door   veel   muziek   te   luisteren,   naar   concerten   te   
kijken,   en   door   zelf   presenta�es   te   houden   leer   je   hoe   
muziek   in   elkaar   zit   en   waar   de   muziek   waar   je   naar   luistert   
vandaan   komt.   



  

4.   Kickboksen   
  

Docent/begeleider: Life   and   Kicking   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen     

  
Groepsgroo�e: maximaal   12   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   sportkleding,   een   handdoek 

en   een   flesje   water   
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Onder   begeleiding   van   een   gediplomeerd   
kickbokstrainer   leer   je   de   beginselen   van   het   
kickboksen;   stoten   en   trappen,   betere   
weerbaarheid   en   discipline.   

  
Let   op:   deze   les   vindt   plaats   in   sportschool   Life   and   Kicking   



  
  

5.   Vraaganalyse   
  

Docent/begeleider: Sibrich   van   Baalen   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep:   alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e :   maximaal   15   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   vragen   van   verschillende 

vakken   
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In   deze   cyclus   wil   ik   het   stellen   en   beantwoorden   
van   vragen   behandelen.   Niet   alleen   van   
Nederlands,   maar   van   alle   vakken.   Hoe   lees   ik   
een   vraag   goed?   Wat   markeer   ik   in   de   vraag?   Hoe   begin   ik   
mijn   antwoord?   Etc.   



  

6.   MAW   ondersteuning   toets-   en  
examenvragen   

  
Docent/begeleider:   Tim   Jansen   

  
Omschrijving:     

  
Doelgroep:   5   havo   /   6   vwo 

  
Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   iPad   en   pen   
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Leer   je   al�jd   hard   voor   MAW,   maak   je   je   huiswerk   
en   heb   je   het   idee   dat   je   alle   stof   begrijpt,   maar   
lukt   het   niet   om   dat   ook   te   laten   zien   op   de   
toets?   Kortom:   doe   jij   alles   goed,   maar   vallen   je   cijfers   
tegen?   Kom   dan   naar   dit   maatwerkuur!   We   gaan   aan   de   
slag   met   de   toets-   en   examenvragen.   Wat   wordt   er   
eigenlijk   precies   gevraagd   en   wat   moet   er   dan   in   je   
antwoord   terugkomen?   En   hoe   red   je   dat   binnen   de   �jd?     



  

7.   PWS   
  

Docent/begeleider:   Koen   Knip   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: 5H   en   6V   

  
Groepsgroo�e: maximaal   25   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: schoolspullen   zoals   je 

  laptop/ipad   etc)   
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Wil   je   aan   je   presenta�e   van   je   profielwerkstuk   
werken?   Moet   je   je   PWS   verbeteren?   Dan   kan   je   
hier   werken   en   vragen   stellen   om   verder   te   
komen.     



  

8.   Examen   Nederlands  
  

Docent/begeleider: Jasmijn   Heyer   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: examenklassen   havo   en   vwo   

  
Groepsgroo�e:   maximaal   20   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: markeers��en     
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Vind   jij   tekstverklaren   ook   al�jd   zo   ingewikkeld?   
En   ben   je   nu   al   bang   voor   je   eindexamen?   Meld   
je   dan   aan   voor   het   maatwerkuur   ‘Examen   Nederlands’.   
We   zullen   verschillende   examens   oefenen   en   hierbij   leer   je   
markeren,   aantekeningen   maken   in   de   tekst,   structuur   in   
een   tekst   herkennen   en   meerkeuze-   of   open   vragen   
beantwoorden.   



  

9.   Ondersteuning   talen   
  

Docent/begeleider:   Inez   Houben   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: alle   leerlingen   

  
Groepsgroo�e: maximaal   25   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: een   goed   humeur,   een 

opgeladen   Ipad,   schri�,   pen 
  en   de   opdracht   of   het 

  huiswerk   waar   het   om   gaat 
  waar   de   leerling   vragen   over 
  hee�     
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Heb   jij   moeite   met   een   opdracht?   Snap   jij   
sommige   gramma�ca   niet   of   vind   je   dat   jouw   
woordenschat   nog   te   klein   is?   Meld   je   dan   aan   
voor   dit   uur.   Ik   help   je   op   weg   om   jouw   huiswerk   voor   
Nederlands,   Engels,   Frans   of   Spaans   beter   te   begrijpen.     



  

10.   Green   City   Amsterdam   
  

Docent/begeleider:   Jan-Willem   van   Velzen   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: BBHV   (met   name   voor   wie     

AK   en/of   biologie   hee�)   
  

Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   
  

Wat   neemt   de   leerling   mee: iPad   
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Aansluitend   op   het   Europese   project    Green   
Ci�es    gaan   we   in   dit   maatwerkuur   onderzoeken   
wat   vergroening   voor   de   stad   Amsterdam   kan   
betekenen.   Welke   boomsoorten   kunnen   het   beste   worden   
ingezet   voor   een   klimaatbestendige   stad?   Waar   liggen   
kansen   voor   vergroening   in   Amsterdam?   Welke   
samenwerkingsverbanden   zijn   er   mogelijk?   Wat   gebeurt   er   
al   op   IJburg?   Dit   project   vormt   een   verdieping   op   het   
3HV-project   WeMakeTheCity   en   maakt   het   4HV   project   
‘Stad   van   mijn   Toekomst’   (alleen   bij   aardrijkskunde)   een   
stuk   concreter.   Denk   en   doe   mee   op   het   grensvlak   van   
biologie,   klimaatverandering   en   ruimtelijke   inrich�ng   en   
geef   vorm   en   inhoud   aan   de   toekomst   van   je   eigen   stad!   



  

11.   Science   -   project   
  

Docent/begeleider:   Nick   Hendriks   
Omschrijving:     

  
Doelgroep:   alle   leerlingen   
Groepsgroo�e: maximaal   16   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee:   iPad,   een   idee   voor   een 

  project   maar   vooral   jouw 
  passie   en   interesse   
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Kom   je   ook   wel   eens   iets   tegen   waar   je   eigenlijk   
meer   over   wil   weten   en   onderzoeken,   maar   wat   
niet   al�jd   in   de   les   behandeld   wordt   of   thuis   
las�g   is?   Denk   aan   een   zonne-race-boot   bouwen   
voor   een   landelijke   compe��e,   leren   hoe   je   
aspirine   maakt   (chemische   synthese),   dat   ene   raspberry   pi   
of   arduino   project   uitvoeren   wat   je   graag   wil,   leren   hoe   
een   telescoop   werkt   en   een   keer   de   maan   bekijken,   een   
green   screen   opname   maken,   dat   ene   experiment   dat   je   
zelf   graag   wil   uitvoeren    en   nog   veel   meer.     
Ben   je   heel   erg   geïnteresseerd   in   een   specifiek   science   
onderwerp,   scheikunde,   natuurkunde,   IT,   techniek   en   wil   je   
binnen   dit   thema   jouw   passie   verkennen   dan   kan   je   hier   
jouw   crea�viteit   kwijt.   



  

12.   Ethiek   voor   
natuurwetenschappers   

  
Docent/begeleider:   Vincent   Kraal   

  
Omschrijving:     

  
Doelgroep: N&G   en   N&T   

  
Groepsgroo�e:   maximaal   25   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: n.v.t.   
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Ethiek   is   een   tak   van   de   filosofie   die   zich   
bezighoudt   met   de   vraag   of   iets   moreel   is.   
Mogen   dieren   gebruikt   worden   in   laboratoria   
die   medicijnen   ontwikkelen?   En   wat   voor   dieren   dan?   Zijn   
ra�en   minder   erg   om   hiervoor   te   gebruiken   dan   konijnen?   
Dit   soort   stellingen   worden   behandeld   in   dit   maatwerkuur.     



  

13.   Ondersteuning   Wiskunde   A   
  

Docent/begeleider:   Willem   Grippeling   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep:   4/5   havo   en   4/5/6   vwo   met 

    Wiskunde   A   
  

Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   
  

Wat   neemt   de   leerling   mee: alles   wat   je   nodig   hebt   in   je 
  wiskundeles   

  

 

35   

Merk   je   dat   de   uitleg   in   de   lessen   Wiskunde   A   
wat   te   snel   gaat   of   dat   je   wat   meer   vragen   zou   
willen   stellen,   dan   kun   je   in   dit   uur   terecht   voor   
extra   ondersteuning.     



  

14.   Ondersteuning   Wiskunde   B   
  

Docent/begeleider:   Willem   Hoekstra   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep:   4/5   havo   en   4/5/6   vwo   met 

Wiskunde   B   
  

Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   
  

Wat   neemt   de   leerling   mee: alles   wat   je   nodig   hebt   in   je 
wiskundeles   
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Merk   je   dat   de   uitleg   in   de   lessen   Wiskunde   B   
wat   te   snel   gaat   of   dat   je   wat   meer   vragen   zou   
willen   stellen,   dan   kun   je   in   dit   uur   terecht   voor   
extra   ondersteuning.     



  
  

15.   Economie   
  

Docent/begeleider:   Mounir   el   Otmani   
  

Omschrijving:     

  
Doelgroep: 4/5   havo   

  
Groepsgroo�e: maximaal   20   leerlingen   

  
Wat   neemt   de   leerling   mee: economieboek, 

  rekenmachine   (geen 
  grafische),   schri�   en   een 
  pen   
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Ondersteuning   in   economie.   
Klassikaal   opdrachten   maken/bespreken   
(proe�oetsen,   examenopdrachten)     
Zelfstandig:   ondersteuning   van   de   docent.     



  

Rekenen   
  

Docent: Shirin   Amiri   Elyasi   (maandag   en   donderdag)     
en   Roy   Seltenrijch   (donderdag)   

  
Omschrijving:     

  
Doelgroep: leerlingen   C&M   zonder   

wiskunde   
  

Niveau:   4/5   havo   
  

Wat   neemt   de   leerling   mee: iPad,   schri�   en   de   
rekenmachine   
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Rekenonderwijs   is   een   verplicht   onderdeel   van   
het   curriculum   in   de   bovenbouw   van   havo   en   
vwo.   Normaalgesproken   vindt   dat   plaats   in   de   
wiskundeles.   Omdat   de   havo-leerlingen   met   
een   C&M-profiel   geen   wiskunde   hebben   krijgen   zij   apart   
rekenonderwijs.   Vooralsnog   vindt   dat   plaats   �jdens   de   
maatwerkuren.    
Je   coach   kan   in   het   inschrijfformulier   zien   wanneer   je   bij   
verplichte   onderdelen   bent   ingedeeld.   


