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13-05-2022 Leerjaar 4: Excursie CKV naar Den Haag

Frans taaldorp
Dinsdag 12 april werd er een Frans taaldorp 

georganiseerd voor alle leerlingen uit leerjaar 3. 

Het leerplein werd het decor voor een fictief 

Frans dorpje (Frank Tarenskeen schilderde 

prachtige panelen ter aankleding - merci!) en aan 

de leerlingen de uitdaging om door middel van 

praktische spreekvaardigheid zich hier te redden. 

Want hoe bestel ik le plat du jour in het Frans? 

Hoe vraag ik de weg of regel ik een hotelkamer? 

En wat te zeggen als ik aangifte moet doen? 

De beoordeling was in handen van een stel 

oud-leerlingen, huidige leerlingen uit het 

cluster Frans van leerjaar 4 en studenten Frans 

aan de HAN. Samen komen en samen leren in 

betekenisvolle situaties... ook dát is Eigenwijs 

Leren. 

C'est simplement fantastique!
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De Grote Kwebbel Show
Dinsdag 12 april stonden zeven leerlingen uit 

leerjaar 1 en leerjaar 2 weer te stralen op het 

podium in de voorstelling: De Grote Kwebbel 

Show. De leerlingen van het toneelclubje: Guusje 

Janssen, Loïs vd Werf , Juna Hautvast, Thomas 

Franken, Floranne Mensink, Tobias vd Broek 

en Tessa van Minnen hebben een half jaar lang 

met mij, 3e-jaars student docent Theater Artez 

Arnhem , toegewerkt naar deze voorstelling door 

middel van theateropdrachten en speloefeningen. 

Een proces dat niks leek op het maken van de 

groep 8 musical. In plaats van te werken met een 

vast script, hebben de leerlingen 

gedurende het half jaar zelf scenes geschreven, 

personages gecreëerd en solo’s gemaakt rondom 

het onderwerp “contact”. Nadat we elkaar de 

afgelopen jaren zo vaak enkel online konden 

ontmoeten, ‘hoe is het contact nu we elkaar in het 

echt weer kunnen zien’? 

En wat gebeurt er als live gesprekken worden 

vervangen door zoom meetings of appjes? 

Met deze vragen gingen we aan de slag en 

hebben de leerlingen zelf materiaal gemaakt. 

Vanuit dit materiaal is uiteindelijk het script 

geschreven. De voorstelling was dus echt van de 

leerlingen zelf! 

Het resultaat? De Grote Kwebbel Show, een show 

vol gepraat en geklets die niet helemaal gaat 

zoals gepland. Van fysieke bewegingsfrases naar 

muzikale intermezzo’s. De kandidaten zoeken 

naar allerlei manieren om te kwebbelen. Zelfs het 

publiek is niet veilig voor deze kwebbelaars!  

Ik heb enorm genoten van deze theater-toppers 

en kan niet wachten tot ik ze allemaal later weer 

op het grote podium mag zien staan.

Kjeld Visser

Girls’ Day
Afgelopen donderdag zijn een aantal meiden 

van onze school naar Girls’ Day bij het Junior 

Technovium geweest. Als u zich afvraagt 

waarom alleen maar meiden? Deze dag was 

speciaal georganiseerd voor meiden om het 

aantal vrouwen binnen technische beroepen te 

vergroten, er werd hier dan ook extra aandacht 

aan besteed. In de ochtend kwamen er mensen 

van het bedrijf Mead Johnson. Zij vertelden 

dingen over hun bedrijf en de technische 

beroepen die ze binnen hun bedrijf hebben. 

Ook speelden we met hen een spel, bij dat spel 

maakten we een productie na. In plaats van 

dat we een echt product maakten, hebben we 

smileys gemaakt. Deze opdracht vond ik erg leuk, 

iedereen had een eigen taak en samen hadden 

we een doel. Ons doel was om 75 smileys te 

maken voor onze zogenaamde klanten. 

Na de lunch koos iedereen een kaartje met een 

volgende opdracht erop. Je had verschillende 

opdrachten. Ik had zelf de dragrace, maar je 

kon ook een podcast maken of een ontwerp 

maken die vervolgens werd uitgeprint met een 

3D-printer. Bij de dragrace maakten we eerst zelf 

een autootje. Je moest bedenken welke vorm je 

de auto gaf, zodat hij het snelst zou zijn. Achter 

in ons raceautootje zat een CO2 patroon, een 

klein hamertje sloeg tegen het patroon aan en de 

raceautootjes schoten vooruit. Ons autootje ging 

wel 75 km per uur!

Het was een erg leuke dag waarin we veel dingen 

hebben gedaan!

Geschreven door: Ciel van Wezel

Zwedenreis
Onze docenten Marjan, Amber, Juliet, Katie, Wesley en Tim zijn in Zweden geweest om daar twee 

Kunskapsskolan scholen te bezoeken. Het was een leerzame en inspirerende reis. Zij hebben met 

leerlingen, docenten, begeleiders en directeuren gesproken over het onderwijssysteem. Leerlingen 

hebben hen rondleidingen gegeven en er kon meegekeken worden bij verschillende lessen. Hierdoor 

werden allerlei ideeën opgedaan. Zij zullen verder gaan reflecteren op de ervaringen en ideeën die zij 

hebben opgedaan in Zweden. 
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Examentijd 
Na 10 dagen facultatieve lessen waarin we ons 

alvast konden voorbereiden op het eindexamen 

zitten we nu heerlijk op 3 zeilboten. Deze week 

nog even met zijn allen genieten op het zeilkamp 

en daarna hard leren voor het eindexamen. 

Martijn Verkuylen

Castle Lane Rock 
Op vrijdag 15 april hebben de leerlingen van het 

vak muziek een succesvol optreden in de aula 

verzorgd. Voor een goed gevulde zaal met een 

publiek van ouders en leerlingen brachten zij een 

gevarieerd programma. 

Het programma was een mooie mix van eigen 

nummers en covers van bekende hits. De  

muzikanten kondigden elkaar aan en het liep 

gesmeerd.

Het concert is gespeeld door, Fabienne Wolf, 

Tamar de Rijke, Djoeke Broekman, Sara Hendriks, 

Imke Roelofs, Luuk Loeffen, Gijs Vos, Filiz Kurdela, 

Finn Kleijn, Wout op den Camp, Noah Nas, Amy 

van der Horst, Tobias Verkooijen, Huub Melchers, 

Ella Mulder, Isa Govers en Hanne Basten.

Het was een mooie voorstelling van de verschil-

lende bandonderdelen binnen Notre Dame.

Notre Dame wenst alle 

examenleerlingen heel veel succes!
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