
Toelichting bij de schema’s van de projectweek 2e klas. 
 
Voor de groepen en voor de indeling van de workshop film (maandag en donderdag) moet je in de 
groepsnamenlijst 2e klas kijken! Als de twee leerlingen naar de workshop film gaan dan gaan de andere 
leerlingen naar een andere workshop (zie programma per dag op klas; f + fruit wil dus zeggen 2 leerlingen naar de film 

workshop en de rest naar de fruitworkshop)! 

 
Voor de tijden en de lokalen van maandag t/m vrijdag moet je in het programma per dag op klas en groep 
kijken!  
 
Neem elke dag in ieder geval pen en papier en zorg ervoor dat je foto’s en/of film kan maken i.v.m. de 
eindpresentatie !!! 
Uitleg afkortingen en onderdelen: 
wbm  = weerbaarheid voor meisjes door Sabum Taekwondo of Horangi in Mijdrecht (sportkleding mee!!!) 
jongens  = les over verliefdheid, verkering, grenzen aangeven,….. voor jongens 
hoe fit   = bewegen  en bekijken hoe fit je bent?!(sportkleding mee!!!) 
Yara  = gastles ex drugsverslaafde over alcohol en drugsgebruik door Yara v.d Weijden  
Aaron = gastles over alcohol en drugsgebruik door Aaron Lagendijk 
onb  zw = onbedoelde zwangerschap over meisjes & seksualiteit, verliefdheid, verkering, grenzen aangeven,…. door 

Peter Munneke of een collega van hem. 
alcohol = les en practicum over “wat je kunt verwachten van alcohol”. 
fruit = fruitsalade maken waar natuurlijk ook minder bekende fruitsoorten in moeten voorkomen. Bij grote groepen  
     wordt er ook uitgeweken naar lokaal 107 
eet ik wel = eet ik wel of eet ik niet? Wat je kiest heeft met heel veel dingen te maken … 
fed up = documentaire over alles wat de voedingsindustrie al dertig jaar niet wil dat we te zien krijgen. 
veilig vrijen = Ellen Blom verzorgt een informatieve les over veilig vrijen  
ik&geld = les over jouw levensstijl en de invloed daarvan op je uitgavenpatroon 
yoga = tot rust komen en toch bewegen (sportieve kleding aan !!!) 
verkeer = invloed van alcohol en mobielgebruik op verkeersveiligheid. Verzamelen in 014 maar jullie worden 
    verdeeld over 013, 014 en 015 
halt  = les over diefstal en overlast  
roken = digitale les over alles wat met roken te maken heeft in Mijdrecht (oortjes mee!) 
loverboys = alles over loverboys, lovergirls, slachtoffers,….  
Voorstelling = beeldende dansvoorstelling passend bij het onderwerp gezond verstand 
 
film maken thuis = thuis met elkaar aan het werk voor het maken van de film die donderdag gecheckt moet worden en vrijdag 

getoond moet worden aan de klas! Dus donderdag moet de film helemaal af zijn!!! 
 
ontbijt, films bekijken = gezond eten (ontbijttijd, met de klas zelf organiseren, meer info via de mentor)  en de presentaties 

doen (film) aan je eigen klasgenoten (elke groep heeft een eigen onderwerp  bewegen, verslaving, seksualiteit, 
geld, verkeer en voedsel) 

 
De film moet op vrijdag 28 oktober getoond worden aan de klasgenoten; daarvoor is er een  workshop film op maandag voor 2 leerlingen 

uit elke groep (camera/mobiel, kabels en data stick alvast meenemen!) en op donderdag nog een workshop voor die 2 
leerlingen (film moet dan getoond kunnen worden dus film meenemen!) 

Elke groep moet dus daarvoor met elkaar een film in elkaar gezet hebben; er is genoeg tijd aan het begin of aan het eind van de dagen om 
dat zelf te organiseren (elke dag na het 7e uur volop mogelijkheden! 

 

Voor vragen over deze informatie kunnen jullie terecht bij Johan Kroon; kro@hetvlc.nl 


