
ACTIVITEITENDAGEN 9 EN 10 NOVEMBER 
 
 
A.s. maandag en dinsdag zijn in de jaarplanner gereserveerd voor de uitloop van de toetsweek en 
diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten. Vanwege Corona hebben we de meeste activiteiten 
buiten de deur af moeten blazen en ook binnen de school is het aantal mogelijkheden beperkter dan 
anders. Dat maakt dat er voor sommige leerjaren een beperkt aanbod is en niet voorkomen kan 
worden dat leerlingen een of meerdere dag(del)en vrij zijn. Omdat de activiteiten niet allemaal met 
een heldere omschrijving in het rooster op te nemen zijn, geven we hieronder een overzicht per 
leerjaar. 
 
Leerjaar 1 
 
Op maandag nemen alle klassen deel aan het project Kruispunt, een project dat aandacht vraagt voor 
verkeersveiligheid. Het project vindt onder externe begeleiding plaats in de gymzaal met de volgende 
verdeling: 

10.00 - 11.30 uur 1HV1, 1A1 + MK 

12.00 - 13.30 uur 1H1, 1G1 
Omdat er geen andere activiteiten meer gepland staan, starten de 1e klassen op dinsdag met een 
aangepast lesprogramma al met de lessen van de 2e periode. Zie daartoe vanaf morgen eind van de 
middag het lesrooster in Magister. 
 
Leerjaar 2 
 
Alle klassen van leerjaar 2 hebben verspreid over de maandag en dinsdag 3 activiteiten: 

 Een praktijkopdracht Engels (Speaking) van een blokuur; detailinformatie komt van de eigen 
vakdocent die deze les begeleidt. 

 Een blokuur voorlichting van het COC. Daarbij wordt de klas ter plekke in 2 groepen verdeeld 
over lokaal A006 en A007. 

 Een blokuur extra les geschiedenis om een goede basis te leggen voor de lessen in periode 2. 
De docent is in sommige gevallen niet de eigen vakdocent, maar dat maakt voor de inhoud 
van deze inhaalles niet uit. De leerlingen hebben hun iPad en geschiedenisschrift nodig. 

Daarnaast gaat 2G1 op dinsdag ook nog op de fiets de omgeving in op zoek naar Romeinse sporen. 
De indeling van de activiteiten is in het lesrooster terug te vinden. 
 
Leerjaar 3 
 
Voor de 3e klassen is het aanbod wisselend: 

 3H1 en 3H2 beginnen maandag, door het (vanwege Corona) wegvallen van geplande 
activiteiten, met een vrije dag. Op dinsdag worden ze om 12.15 uur op school (gymzaal) 
verwacht voor een theatervoorstelling Hannah van Theater aan Z; een interactieve 
voorstelling over polarisatie, uitsluiting, groepsvorming en de universele angst voor 'anders 
zijn’. 

 3H3 is beide dagen druk met het 3e klas Universumproject (de andere 3e klassen krijgen dit 
project later dit schooljaar). Op dinsdag gaan ze tussendoor, tegelijk met 3H1 en 3H2, ook 
naar de theatervoorstelling Hannah. 

 3A1 en 3A2 beginnen maandagmiddag het 6e en 7e uur met een extra blokuur Frans. Dat is 
bedoeld om een goede start te kunnen maken met de lessen Frans in de 2e periode. Dinsdag 
beginnen ze om 10.00 uur in de gymzaal met de al eerder genoemde theatervoorstelling 
Hannah waarna vanaf 12.00 uur een mentoractiviteit (film en pizza) op het programma staat. 



 3G1 heeft op maandag eerst nog een toets Latijn en gaat daarna aan de slag met een KCV-
activiteit: een film over de uitbarsting van de Vesuvius met verwerkingsopdrachten onder 
het genot van een pizza. Op dinsdag heeft 3G1 een vrije dag om daarvan bij te komen. 

 
Leerjaar 4 
 
4Havo is op maandag nog druk met uitloop van de toetsweek. Dinsdag staat het volgende op het 
programma: 

 Het 2e t/m 4e uur, krijgen de leerlingen in het kader van CKV een workshop Dans of Theater 
die verzorgd wordt door docenten van Het Danslokaal uit Nijmegen.  

 Aansluitend gaat 4Havo vanaf 12.45 uur met de mentoren aan de slag met de voorbereiding 
op de driehoeksgesprekken. 

 
4Vwo heeft eveneens op maandag nog een aantal toetsen in de uitloop van de toetsweek. Daarna 
vindt het volgende plaats: 

 4V2 gaat maandag het 5e en 6e uur aan de slag met de praktijkopdracht Engels: Short Story. 
4V1 en 4V3 voeren deze opdracht op dinsdag het 3e en 4e uur uit. 

 Na de laatste toets op dinsdagochtend gaat 4Gymnasium werken aan een cultuuropdracht. 

 4Atheneum volgt het 5e t/m 7e uur in het kader van CKV de workshop Dans of Theater van 
Het Danslokaal. 

 
Leerjaar 5 
 
5Havo heeft de volgende activiteiten: 

 Maandagochtend eerst nog de uitloop van de toetsweek. 

 Voor de leerlingen van 5H.nlt1 is maandag van 10.30 – 13.30 uur een inhaalles NLT in B101. 

 Dinsdagochtend kunnen leerlingen die dat willen in de mediatheek aan hun PWS komen 
werken. 

 Voor alle leerlingen van 5H is er op dinsdag in A003/A004 een workshop van een blokuur 
over de impact van gebruik van drugs, alcohol en zware medicijnen in het verkeer. Deze 
workshop wordt uitgevoerd door Responsible Young Drivers, een verkeersveiligheids-
organisatie voor en door jongeren. De groepsindeling krijgen de leerlingen per mail 
toegestuurd. 

 Aan het eind van de dinsdagmiddag, van 14.30 – 16.30 uur, gaan de leerlingen die daarvoor 
gekozen hebben, in het kader van sportoriëntatie, schaatsen in Triavium. 

 
Voor 5Vwo is het aanbod als volgt: 

 Leerlingen met Wiskunde B hebben maandagochtend nog een toets. 

 Leerlingen met Wiskunde A gaan in de mediatheek vanaf 08.30 uur werken aan een 
praktijkopdracht Statistiek. 

 Op dinsdag starten de leerlingen met Grieks met een toets. 

 Het LOB project voor 5V kent op dinsdag de volgende indeling: 
o 3e en 4e uur 5V1 (Thijs de Bakker, Monique Groenen, Matthijs Hock, Siebe Hooghof sluiten 

het 7e en 8e uur aan bij 5V3) 
o 5e en 6e uur 5V2 
o 7e en 8e uur 5V3 (Lisa van Dijk, Imke Meyboom, Ryan Nong Dinh en Doua Ouchen sluiten 

het 3e en 4e uur aan bij 5V1) 

 Parallel aan het LOB-project is er voor de leerlingen met Natuurkunde een praktijkopdracht 
van een blokuur in lokaal A103: 
3e en 4e uur 5V.nat1 (REF) 
5e en 6e uur 5V.nat2 (TRV) 

  



Leerjaar 6 
 
Voor de 6e klas staat het volgende op het programma: 

 6V.schk2 heeft op maandag het PO dat 6V.schk1 al op de vrijdag in de toetsweek heeft 
gehad. 

 Alle leerlingen van 6V nemen op maandag deel aan een workshop van een blokuur in 
A003/A004 over de impact van gebruik van drugs en alcohol en zware medicijnen in het 
verkeer. Deze workshop wordt uitgevoerd door Responsible Young Drivers, een 
verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. De groepsindeling krijgen de leerlingen 
per mail toegestuurd. 

 Op dinsdag kunnen leerlingen die dat willen vanaf 08.30 uur in de mediatheek aan hun PWS 
komen werken. 

 Voor de leerlingen met Wiskunde B staat dinsdagochtend op het 1e en 2e uur een blokuur 
Wiskunde B gepland.  

 Aan het eind van de dinsdagmiddag, van 14.30 – 16.30 uur, gaan de leerlingen die daarvoor 
gekozen hebben, in het kader van sportoriëntatie, schaatsen in Triavium. 

 
 


