
HAN-profielkeuzedag 
Vrijdag 8 november gingen wij met het 
hele derde leerjaar naar de HAN. Hier 
werden we warm ontvangen. We gingen 
samen met andere scholen een dagje  
rondlopen op deze hogeschool. We kregen 
hier workshops van verschillende vakken, 
zodat je inzicht kreeg welke vakken bij 
welke pakketten nodig zijn. We kregen 
workshops over: economie, gezondheid, 
techniek, scheikunde en nog veel meer. Er 
werd van alles uit de kast gehaald om de 
leerling een beter beeld te geven over de 
verschillende studies die je kunt volgen. 
Er werden Kahoots gespeeld om te kijken 
of je het goed onthouden had. Er werden 
stellingen gehouden of je iets wel of niet 
zou willen doen. Je kreeg filmpjes te zien 
over iemand die al in de praktijk werkt. 
Daarnaast was het ook interessant om te 
zien hoe de hogeschool van Arnhem en 

 

Nijmegen er 
van binnen uitziet. 
Sommige leerlingen weten 
nu al wat ze willen doen, andere 
zijn misschien in een richting  
gebracht wat ze als opties hebben om 
te overwegen. Uiteindelijk moeten we in 
december een voorlopige keuze inleveren, 
vier maanden later moeten we de 
definitieve keuze inleveren met welk profiel 
we uiteindelijk gaan kiezen. 
Door: Anouk Meijer, leerjaar 3
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19-11-2019 Leerjaar 4: Herkansingen 

19-11-2019 Leerjaar 2: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd (13.15-14.15 uur)

19-11-2019 Ouderraad vergadering (19.30-21.30 uur)

20-11-2019 Leerjaar 5: Herkansingen

22-11-2019 Leerjaar 5: Excursie Den Haag

25-11-2019 Leerjaar 1: Meeloopdag ouders

26-11-2019 Leerjaar 3: Theater aan Z (08.45-12.45 uur)

29-11-2019 Leerjaar 1: Meeloopdag ouders

06-12-2019 Vrije dag Notre Dame
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Meeloopdagen leerjaar 1

Op maandag 25 en vrijdag 29  
november aanstaande staan de  
meeloopdagen voor ouder(s)/ 
verzorger(s) van leerjaar 1 gepland.  
Op deze dagen kunt u zelf komen  
ervaren hoe een schooldag van uw 
zoon of dochter er uitziet. De  
uitnodiging hiervoor onvangt u  
binnenkort.

Kerstmarkt Notre Dame

Op dinsdag 17 december wordt  
onze jaarlijkse kerstmarkt gehouden. 
Van 16.00-20.00 uur is iedereen van 
harte welkom om te komen genieten 
van allerlei leuke activiteiten,  
kerstsnuisterijen en lekkere hapjes en 
drankjes. De kerstmarkt staat ook dit 
jaar in het teken van Malawi en de 
opbrengst van deze avond zal worden 
gebruikt voor een specifiek doel. Meer 
daarover in het volgende Webazine.

Leuk idee of nieuwtje? Iets te 
melden of een reactie? 
Laat het ons weten via 

webazine@notredame.nl

Kort
Nieuws

Kunst- en Cultuurroute leerjaar 4
De kunst- en cultuurroute op woensdag 6 
november was interessant om aan mee te 
doen. Je kwam in aanraking met  
verschillende werkvelden zoals  
producen, movie-fighting, 3d-printen en 
nog meer. Ik heb zelf onder andere voor 
muziek-producen gekozen. Het was  
interessant om te zien wat je eigenlijk  
allemaal moet doen om een liedje te  
maken en hoeveel tijd erin wordt  
gestoken om een goed lied te 
maken. Al met al was het een 
mooie ervaring!
Door: Liane Mourillon, 
leerjaar 4
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