Studium Excellentie

Overzicht van de verschillende Studium Excellentie lessen
Wat: Retorica, de kunst van het overtuigen
Doel: Leer fantastisch presenteren, speechen en debatteren en eindig in het Lagerhuis!
Wanneer en wie: maandag 5e uur beginners, dinsdag 5e uur gevorderden, de heer Klaver en
mevrouw Van ’t Loo voor onderbouw en bovenbouw.
Wat: Chinees voor beginners
Doel: hoe het Chinees is ontstaan, hoe het Chinees werkt, of karakters (nog) nuttig
zijn, hoe nieuwe woorden worden gemaakt in het Chinees. Van alles dus over de Chinese taal.
Wanneer: dinsdag 5e uur, mevrouw Corver voor leerlingen onderbouw.
Wat: Anatomie van een dier
Doel: De anatomie van een dier leren door dieren te prepareren.
Wanneer en wie: dinsdag 5e uur, mevrouw Tussenbroek voor leerlingen
uit leerjaar 2 en leerjaar 3.
Wat: Grime voor gevorderden
Doel: Een grimeur is iemand die voornamelijk werkzaam is in de toneel-, opera- en filmwereld. Er
komen heel wat verschillende elementen aan te pas om iemand geloofwaardig te "veranderen". Bij
deze workshop word je ingewijd in de geheimen van dit vak.
Wanneer en wie: dinsdag 5e + 6e uur (blokuur), Annika van Dijk en Isa Wolff voor onderbouw
Wat: Het uur van de historische docu, WO II, Band of Brothers
Doel: Ben je geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Wil je weten hoe de
Amerikanen Europa vanuit het westen hebben bevrijd van de nazi's? Kijk dan
tijdens deze Stex naar de (volgens kenners en kijkers) beste historische dramaserie
die ooit is gemaakt: Band of Brothers van Steven Spielberg.
Wanneer en wie: maandag 5e uur, de heer Klaver voor onderbouw en bovenbouw.
Wat: Gebarentaal voor gevorderden
Doel: Heb jij tijdens de Corona presentaties ook vooral gekeken naar die
mevrouw die daar met haar handen stond te wapperen? Dit is een
zogenaamde doventolk/gebarentolk. Tijdens bijzondere
nieuwsuitzendingen zie je vaak een doventolk het nieuws vertalen.
Wanneer: maandag 5e uur, de heer van Veen voor onderbouw
Wat: Typecursus
Doel: Schrijf je in en leer samen met mevrouw Arts blind typen met tien vingers! We
volgen een typecursus, doen typespelletjes en met een beetje oefening type je straks
met gemak 40 woorden per minuut. Je hebt er voor de rest van je leven iets aan).
Wanneer: maandag 5e uur, mevrouw Arts voor de onderbouw en bovenbouw
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Wat : Ici, on parle français!
Doel: Bonjour, vind jij het leuk om Frans op een bijzondere wijze te leren en vooral te
spreken? Schrijf je dan in voor “Ici, on parle français!”. Je leert dan Frans met behulp van
gebarentaal…ja echt waar! Aan het eind van alle lessen spreek je beter Frans, snap je de
grammatica beter en heb je ook enkele Franse liedjes geleerd.
Wanneer: vrijdag 5e uur, mevrouw Thomas voor leerjaar 1 en 2
Wat: Leren voor betere resultaten
Doel: Wil jij anderhalf punt hoger voor elke toets en minder lang te leren? De
afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het onderzoeken en verspreiden van
de beste tips en trucjes, over hoe leerlingen hogere cijfers kunnen halen met
minder tijd. Je leert over de 5 belangrijkste delen van het leren: Focus, Onthouden,
Compileren, Uitschrijven & Snappen (Het FOCUS Systeem) en hoe je deze op
makkelijke manieren kan implementeren.
Wanneer: maandag 5e uur, Daan van Roosmalen voor onderbouw en bovenbouw
Wat: Peer education project, PEP
Doel: Wil jij je presentatie vaardigheden verbeteren? Dit is natuurlijk mooi voor het
presenteren op school van bijvoorbeeld het profielwerkstuk (PWS). Wil jij leren een goede
voorlichter te worden?
Wanneer en wie: maandag 5e uur, mevrouw Streefkerk voor onderbouw en bovenbouw
Wat: Fotografie
Doel: Ben jij die wazige selfies met Duck face ook zo beu? Wil jij leren fotograferen als
een professional? Ben jij in het bezit van een spiegelreflexcamera of kun je er een
lenen? Volg dan deze introductiereeks fotografie van de heer Dijkema de Grooth. Heb
je geen spiegelreflexcamera maar je klasgenoot wel? Dan kun je in duo’s aan de gang!
Wanneer en wie: maandag 5e uur, de heer Dijkema-de Groot voor onderbouw.
Wat: Taekwondo
Doel: Taekwondo is een Koreaanse zelfverdedigingsport. Tijdens de lessen van Taekwondo wordt de
aandacht besteed aan: zelfbeheersing en zelfontwikkeling, mentale en fysieke weerbaarheid, respect,
discipline, veerkracht en focus.
Wanneer en wie: dinsdag 5e uur, door meneer A.Tahiri (4e dan zwarte band) voor onderbouw en
bovenbouw
Wat: Maak je eigen tijdschrift!
Doel: Ben je gek op bakken, motoren, make-up, gamen, kunst, sport of iets
anders? Weet je goed wat je wil? Hou je van mooie dingen? Kan je overweg met je
laptop? Lijkt het je leuk om een eigen tijdschrift te maken? Wil je graag meer weten
over de verschillen en overeenkomsten van een interview en column? Je gaat kijken
naar de opbouw, maar ook naar de inhoud en vormgeving van tijdschriften.
Wanneer en wie: woensdag 5e uur, mevrouw Nieveld, klas 1 en 2
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Wat: Let’s talk stocks!
Ben jij geïnteresseerd in aandelen en investeren, of vind jij die pensioenleeftijd ook veel te laat? Dit Stexdaluur gaat hoofdzakelijk in op aandelen met kleine uitstapjes naar onder andere cryptocurrency’s,
vastgoed, forex en obligaties. We zullen gaan oefenen met $1000 nep geld. Denk jij dat je het in je hebt
om dit te verdubbelen? We gaan het hebben over aandelenanalyses, want hoe kies je de juiste aandelen?
Ben jij geïnteresseerd in aandelen of investeren in het algemeen dan is dit studium excellentie voor jou!
Wannneer en wie: dinsdag 5e uur en 6e uur, door Jelle van der Werf voor leerjaar 3 t/m 6.
Wat: Pimp jouw eigen T-shirt
Doel: Ben jij de nieuwe Karl Lagerfeld of Yves Saint Laurent? Kom dan naar de Stex textiele
vormgeving. Wat gaan we doen? Onder andere ontwerpen, tekenen, tie dyen en diverse
druktechnieken. Begin met een wit t-shirt, maak je eigen ontwerp en creëer je eigen unieke
meesterwerk! Kortom gewoon meedoen!
Wanneer en wie: dinsdag 5e en 6e uur, door mw. van den Berg, voor onderbouw
Wat: Theatermaken
Doel: bij theater moet je vaak samenwerken. Dat is hartstikke leuk, maar wil je het eigenlijk
ook eens een keertje zelf bepalen? Wil jij je bezighouden met het theatraal maken van het
verhaal dat jij wilt vertellen? Of weet je nog niet echt wat je wilt vertellen, maar wil je er wel
naar op zoek? In dit stex-uur werk je in kleine groepjes. Je zult zelf ook spelen in de regie van
een andere leerling. Voor dit stex-uur zul je jouw (kleine) scriptje moeten maken. Het is wel
belangrijk dat je beseft dat je ook echt iets moet doen.
Wanneer en wie: vrijdag 5e uur door mw. Schipper voor onderbouw
Wat: Uitademen
Doel: school is best druk. Je moet heel veel. Er is weinig tijd om even stil te staan.
In dit uur kan je even tot rust komen. We gaan mindfulness- en yogaoefeningen
doen op een beginnersniveau. We gaan zowel fysiek als mentaal aan de slag.
Fysiek door eenvoudige yoga-oefeningen en mentaal door ademtechnieken die
energie en focus geven. Het is belangrijk dat je serieus mee wilt doen. Het is ook
handig om gemakkelijke kleding aan te hebben.
Wanneer en wie: dinsdag 5e uur door mw. Schipper voor onderbouw en
bovenbouw
Wat: Reanimatie
Doel: In de basiscursus van ongeveer 6 lessen komt aan bod:
•
hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet
•
hoe je moet reanimeren en in welk tempo
•
hoe je een AED aansluit en bedient
Wanneer en wie: dinsdag 6e uur, de heer Antoni voor leerlingen vanaf leerjaar 4

Schrijf je in via Magister bij activiteiten vanaf 21 december t/m 15 januari. Het
programma gaat maandag 25 januari van start!

