Domeinweek december 2016
Dit overzicht geeft jullie een beknopt overzicht van de diverse projecten in de
domeinweek. Lees het goed door, want alle belangrijke informatie staat er in!
Kijk goed wat je eventueel mee moet nemen bij een project en hoe laat je op
school moet zijn als je voor een project weg gaat enz.
Je rooster is altijd leidend voor de projecten die je volgt. De TOT klassen
hebben vaak net wat andere projecten dan de reguliere klassen binnen dat
jaar. Andere projecten worden verspreid over het jaar en heb je misschien in
een volgende domeinweek. Niet alle projecten in deze lijst hoeven dus in je
rooster te staan.
Algemeen: in de domeinweek geldt voor alle klassen de bovenbouwpauze, dus
van 12.45 tot 13.15 uur.

Tot slot: veel (leer)plezier gewenst in de domeinweek!
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Klas 1.1 t/m 1.5
Tijdcapsule
We gaan kijken naar de film Back to the Future II en werken aan een
tijdcapsule.
Meenemen: schrijf- en tekenspullen

Playback (Funky Times)
Jullie verzorgen een playbackshow voor opa's en oma's. Er zijn diverse acts
gemaakt op nummers uit de jaren 60 waarbij de tieneridolen van jullie opa’s en
oma’s nieuw leven worden ingeblazen. Er zullen ongeveer 8/10 acts optreden
in de aula.
Rekenen
Jullie gaan werken aan jullie rekenvaardigheden

Europakunde
Na een kennismaking met de EU gaan jullie deze domeinweek nadenken over
wat de EU voor jullie betekent.
Meenemen: pen en potloden

Kennis van Land en Volk
Je gaat vaardigheden presenteren aanleren en kennis verzamelen

Schoolstewards
Jullie volgen een les over het schoolstewards programma dat op school
geïntroduceerd wordt.

pag. 2

Technopolis (klas 1.5)
We gaan naar Technopolis in Mechelen
Wat moet je meenemen?
- Paspoort en identiteitsbewijs meenemen, want we gaan over de grens
- Eventueel wat eten en drinken voor onderweg, maar je krijgt ook lunch
in Technopolis. Eventueel geld als je nog iets extra zou willen kopen.
Hoe laat moet je op school zijn/vertrekken we?
Om 9:45 uur aanwezig, de bus vertrekt om 10.00 uur
Hoe laat zijn we weer thuis?
Om 17:00 uur zijn we uiterlijk weer op school
Kerst in de week
In het kader van Kerst staan we stil bij de armen in de samenleving. We hebben
het over de voedselbank en leren hoe het is om arm te zijn.
Kerstviering
Het tweede uur staat in het teken van Kerst, het derde uur gaan we gezellig
met de klas het Kerstontbijt eten.
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Klas 2.1 t/m 2.5
Filmproject Engels
Je gaat oefenen met kijk- en luistervaardigheden naar aanleiding van een film

Rekenen
Jullie gaan werken aan jullie rekenvaardigheden

Danslessen
Jullie gaan danslessen volgen bij Roots, Spijksedijk 28, 4207 GN Gorinchem.
Vertrek is gezamenlijk vanaf school, de indeling is als volgt:
Maandag 19/12 (LBU):
09.00-10.00

klas 2.1

vertrek school: 08.30 uur

10.30-11.30

klas 2.4

vertrek school: in overleg met Dhr. Bessels

12.00-13.00

klas 2.2

vertrek school: z.s.m. na les schoolstewards

Woensdag 21/12 (VLU):
09.00-10.00

klas 2.3

vertrek school: 08.30 uur

10.30-11.30

klas 2.5

vertrek school: in overleg met Dhr. Zweije

Leren Leren
Jullie doen een test over je leervermogen

Europakunde
We gaan onderzoeken hoe de EU investeert in lokale projecten om zo de
economie in een regio te laten bloeien.
Meenemen: pen en potlood en telefoon met QR reader
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Schoolstewards
Jullie volgen twee lessen over het schoolstewards programma dat op school
geïntroduceerd wordt. Er is een theorieles en een praktijkles.

Science HJ (alleen 2.4)
Een dagvullend Science project

Kerst in de week
In het kader van Kerst staan we stil bij de (kind)vluchtelingen. We gaat het
hebben over kindvluchtelingen uit Syrië en hun én onze
toekomstverwachtingen.

Kerstviering
Het tweede uur staat in het teken van Kerst, het derde uur gaan we gezellig
met de klas het Kerstontbijt eten.

pag. 5

Klas 3.1 t/m 3.5
Loopbaan (3.1-3.4)
Jullie krijgen een half uur uitleg over het vakkenpakket en vervolgens een half
uur werken op een laptop/pc op uilenhof.dedecaan.net

Filmproject Engels
Je gaat oefenen met kijk- en luistervaardigheden naar aanleiding van een film

Rekenen
Jullie gaan werken aan jullie rekenvaardigheden

Reanimatie (3.1 en 3.2; overige klassen in latere domeinweken)
Jullie gaan in kleine groepjes leren reanimeren.

Excursie Den Haag Binnenhof
We gaan op bezoek op het Binnenhof in Den Haag.
Aanwezig op school: 07.30 uur!
Programma Den Haag: 09.15-12.30 uur
Vertrek naar Gorinchem: 13.30 uur
Wat moet je meenemen:
- ID of paspoort
- Eten en drinken
- Eventueel wat zakgeld (lunch McDonalds)

Extra lessen Duits (3.5)
Extra lessen Duits ter voorbereiding op het examen
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Prakticum Natuurkunde (3.5)
Jullie gaan prakticumlessen Natuurkunde volgen

Licht en Geluid (3.5)
Jullie gaan in de aula met Dhr. Klijn werken aan het licht en geluid ter
voorbereiding op het kerstbal.

Schoolstewards
Jullie volgen twee lessen over het schoolstewards programma dat op school
geïntroduceerd wordt. Er is een theorieles en een praktijkles

Toets Eco cluster 1 en 3
De economie leerlingen uit cluster 1 en 3 doen een toets. De verdeling is als
volgt:
Klas 3.2 en 3.4: leerlingen uit beide clusters doen de toets op maandag 19/12
het 6e uur in lokaal 3.
Klas 3.1 en 3.3: leerlingen uit beide clusters doen de toets op woensdag 21/12
het 1e uur in lokaal 5.

Kerst in de week
In het kader van Kerst staan we stil bij de ouderen. We gaan het hebben over
ouder worden: de voor- en nadelen. We leven ons in, in het ouder worden en
kunnen eventueel een gesprek hebben met onze opa en/of oma. Hoe vinden zij
het ouder worden en hoe beleven ze bijvoorbeeld Kerst?

Kerstviering
Het tweede uur staat in het teken van Kerst, het derde uur gaan we gezellig
met de klas het Kerstontbijt eten.
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Klas 4.1 t/m 4.4
Rekenen
Jullie gaan werken aan jullie rekenvaardigheden

Boekenproject Nederlands
Jullie gaan werken aan de boekverslagen van de gelezen boeken. Verder gaan
jullie gaan de film kijken bij het boek 'Het gouden ei' van Tim Krabbé.
Sectorwerkstuk
Jullie maken een Powerpoint naar aanleiding van het verslag dat jullie eerder
gemaakt hebben.

Examentraining Duits en prakticum Natuurkunde
De clusters Dui3 (LRL) en Nask4 (THU) gaan tegelijkertijd aan de slag.
Afhankelijk of je in een van deze clusters zit, wordt je op school verwacht.
Dui3 – LRL – examentraining Duits – lokaal 14 – di. 20/12 1e t/m 4e uur
Nask4 – BMU – prakticum Natuurkunde – lokaal 10 – di. 20/12 3e en 4e uur (let
op: 2 uur les; 1e en 2e uur vrij)
De eerder aangegeven examentraining Fra1 van Mw. Ranzijn zal helaas
vervallen wegens ziekte

Examentraining Engels
Jullie krijgen examentraining Engels

Schoolstewards
Jullie volgen een les over het schoolstewards programma dat op school
geïntroduceerd wordt.
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Kerst in de week
In het kader van Kerst staan we stil bij de ouderen. We gaan het hebben over
ouder worden: de voor- en nadelen. We leven ons in, in het ouder worden en
kunnen eventueel een gesprek hebben met onze opa en/of oma. Hoe vinden zij
het ouder worden en hoe beleven ze bijvoorbeeld Kerst?

Kerstviering
We gaan samen met de docenten een Kerstbrunch nuttigen. Tussendoor wordt
er natuurlijk ook stilgestaan bij Kerst. Jullie worden om 11.00 uur op school
verwacht.
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