
 

 

 

‘s-Gravenzande, 3 december 2021 

 

 

Beste ouders van de leerlingen uit klas 1A, 1B, 1C, 1D, 

 

De afgelopen woensdagen zijn de leerlingen volop bezig geweest met koken, escaperoom bouwen, 

sport, toneel of een andere leuke XL les. Vanaf 8 december staat het volgende onderdeel van SWLN+ 

op de agenda voor 6 weken. Daarna volgen weer twee periodes XL.  

Inmiddels hebben de leerlingen een beetje zicht gekregen op waar ze al best goed in zijn en wat nog 

wel beter kan. Daarom hebben we een blok van 6 weken waarin zij hun vaardigheden kunnen 

versterken. Ze hebben twee onderdelen gekozen inmiddels en daarvan krijgen ze per onderdeel 3 

weken een blokuur les. 

   

Wij hebben de onderdelen zo gekozen dat de vakken die vaak door leerlingen als lastig worden 

ervaren aan bod komen: Nederlands, Engels, wiskunde en de zogenaamde zaakvakken. Onder 

zaakvakken verstaan wij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Later krijgen ze ook economie en 

maatschappijleer, ook dat zijn zaakvakken.  

In de voorbereiding hebben wij met elkaar besproken dat deze vakken naast nuttig voor je 

basisvaardigheden ook leuk moeten en mogen zijn, dus de docenten hebben een leuk programma 

voor de leerlingen gemaakt.  

 

Bij de indeling is het gelukt om bijna iedereen bij hun eerste of tweede keuze in te delen.  

 

Onderstaand vinden jullie de beschrijving van de lessen. Deze lessen worden gegeven door:  Mevrouw 

Piekar, Mevrouw Rüter, mevrouw Brasser en meneer Tigelaar. 

 

Wij kijken uit naar weer leerzame weken! 

 

Wiskunde (TGR): Wiskundige Weetjes 

 

Wil jij je wiskunde kennis verstevigen? Spelletjes spelen, met expert-groepjes werken en nog veel 

meer leuke werkvormen zet ik tijdens de lessen in. Samen gaan we ervoor zorgen dat jij je 

wiskundevaardigheid verstevigd en plezier hebt. 

 

Nederlands (PKR): Dichten voor dummies 

 

Weleens van een Instagramgedicht gehoord? Zou jij  wat meer over Poëzie willen weten? Wil jij je 

taalvaardigheden verbeteren? Schrijf je dan in voor Dichten voor dummies! Lessen waar je meer leert 

over lezen, schrijven en kletsen over taal. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaakvakken: (RTR) Creatief met historische vaardigheden 

 

Voor maatwerk GS gaan wij creatief aan de slag met de historische vaardigheden! Jij werkt aan de 

vaardigheden die jij lastig vind uit een tijdperk dat jij leuk vindt. Dit zijn ook vaardigheden die bij biologie 

en aardrijkskunde goed kunt gebruiken! Kleuren, tekenen, knippen, plakken, of juist digitaal! Alles kan 

en niets is te gek!  

 

Engels (BSS): Celebrity, Games en UK 

 

“Which celebrity am I?”  

Je hebt inmiddels veel geleerd tijdens lessen Engels. Voor deze opdracht werk je met een klasgenoot 

samen. Samen gaan jullie een vlog maken over een beroemdheid. Je vertelt alles over jezelf behalve 

je naam. Je klasgenoot doet mee met het gesprek en moet uiteindelijk raden wie je bent.  

“Highland Games”  

Tijdens lessen Engels heb je veel geleerd over de Verenigde Koninkrijk en tradities. Voor deze 

opdracht ga jij met je tweetaal een auditievideo maken. Ben je een danstalent? Of misschien ben je 

sportief? Op internet zoek je informatie over “Highland Games” op. Vervolgens neem je een 

auditievideo op voor een sportevenement of dans optreden. 

“Visit United Kingdom!”  

Voor deze opdracht gaan jullie als groepje een reisbrochure / reisfolder maken. Jullie zoeken zelf een 

leuke bestemming in de Verenigde Koningrijk uit. Het kan een bezienswaardigheid (cultuur) zijn of een 

outdoor activiteit (sport / natuur). Alle informatie zoals reis, kosten, verblijf, activiteit ed omschrijven 

jullie op een pakkende manier in het foldertje.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Mijke Bolsius 

Teamleider 

 

 
 

 


