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Projectweek onderbouw  
 

Van 10 tot en met 14 november zijn de atheneum en havo 4 klassen onder begeleiding 

van veel docenten op werkweek naar Tsjechië, Berlijn, Parijs, Rome en Londen. Voor klas 

1 t/m 3 organiseren we dan een projectweek met een aangepast rooster en inzet van 

veel externe deskundigen. 

 

 

Brugklas Mijdrecht: 

Dit jaar is ons thema China. Op maandag krijgen de leerlingen in klassenverband 

inleidende lessen over China. Er wordt aandacht besteed aan geografie, taal, politiek en 

economie. De film China Blue geeft een onthullende kijk op China als lage lonen land. 

Dinsdag en woensdag zijn er keuzeblokken: circus, schimmenspel, dans, muziek, 

voeding, taal, decor, Tai-Chi, Kungfu, enz. Wat op deze dagen geleerd en geproduceerd 

is, wordt donderdagavond opgevoerd voor de ouders. Vrijdag praten we met een hapje 

en een drankje na over de projectweek.  

 

Brugklas Vinkeveen: 

Het thema van de projectweek voor de brugklassers in Vinkeveen is “Water”. De 

leerlingen krijgen allerlei workshops van 1,5 uur waarin water op verschillende manieren 

belicht wordt. Zo gaan zij het een en ander leren over de waterzuivering, het water ver- 

en gebruik en hygiëne. Zij gaan met behulp van flesjes en glazen waarin water zit, 

geluiden maken en ook het maken van haargel komt aan de orde. 

Op woensdag gaan wij wandelen voor water. Een sponsoractie, georganiseerd door 

Simavi, waarbij geld opgehaald wordt voor schoon water in Afrika. 

De week wordt op vrijdag afgesloten met zwemmen in het Veenweidebad en een uurtje 

bowlen op de bowlingbaan. ’s Avonds is er een feest voor klas 1 en 2 met als thema “Doe 

eens raar met je haar”! We hopen op een mooie en succesvolle week! 

 
 

Tweede klassen Mijdrecht en Vinkeveen: 

Zowel de klassen in Vinkeveen en Mijdrecht hebben als onderwerp “gezond verstand”. 

Allerlei zaken met betrekking tot een gezonde leefstijl komen aan de orde: voeding, 

bewegen, verslaving, eetproblematiek, relaties, omgaan met geld, veilig in het verkeer. 

De leerlingen kiezen hieruit een thema waarin ze zich gaan verdiepen. De 

films/presentaties die ze gedurende de week over hun keuzethema maken, worden op 

vrijdag in de klassen vertoond. De workshops voor klas 2 zullen grotendeels in Mijdrecht 

worden gegeven, ook voor de Vinkeveen leerlingen.  
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