
 
    
Workshop ‘innoveren in de werkelijkheid’ 
 



           Missie van de school 

Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren in een 
leergemeenschap over zichzelf en de wereld om hen heen. 

VERTALING NAAR CONCEPT: 

•  Altijd interactie van hoge kwaliteit. 

•  Echte opdrachten in de werkelijkheid. 

•  Heldere en ambitieuze doelen. 

•  Rekening houden met verschillende leervoorkeuren. 

•  Tonen van het leerproces, trots zijn, leren door ervaren. 



Leren over jezelf en de wereld om je heen… 

Introductie Lessen  Generale Finale Reflectie Introductie 

Thema 1 Thema 2 

WEEK 0 WEEK 1- 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 0 



           Thema in een vogelvlucht 



Introductie 
Geschiedenis 
in het GROOT 



           Lessen 

Werken aan grote eindopdrachten 

80
min 

Werken aan theorie 

60
min 

•  presentatie 
•  werkstuk 
•  poster 
•  tijdlijn 
•  speech 
•  taaldorp 

•  oefenen 
•  samenvatten 
•  grammatica 

Elke dag school van 8.30 tot 15.10 uur        

Woensdag tot 13.10 uur 

•  onderzoek doen 
•  kritisch denken 
•  creatief denken 
•  sociale en culturele vaardigheden 
•  samenwerken 

21e eeuwse vaardigheden 



           Lessen 

iPad 

•  Instructie filmpjes 
 

•  Directe feedback 
 

•  Onderwijs apps 
 

•  Leren in de werkelijkheid 
 

•  Alles onder 1 knop 



Lessen 
Meedoen aan Thema’s:    Eigen Thema: 

 

 

 

    

  

 

          

Nederlands 

Kunst en Cultuur (eindexamenvak)  

Themaleren 

M&N 

M&M 

Themaleren 

M&I (burgerschapsvorming) 

 

 

 

 

Engels 
 
Frans 
 
Spaans (eindexamenvak) 
 
Wiskunde 
 
Sport en Bewegen 
 
 



Onderwijs op maat T/H/V 
 

T 

H 

V 



Generale 

Geschiedenis 
in het GROOT 

Verkiezen 



Finale 
 

 

Geschiedenis 
in het GROOT 

  



  

    



Reflectie 

●  Feedback van mentoren 

●  Top/Tip schrift 

●  Eigen reflectie schrijven voor POL (presentation of learning) 

●  Woordrapport 



Hoe haal de werkelijkheid in de school? 
De werkelijkheid binnen de lessen, door: 

● Gastsprekers (thema ‘de mensch’ immigranten, thema ‘verkiezen’ politici). 

● Beoordeling bij generale en finale door externen. 

● Organisaties betrekken bij je lesprogramma. 

● Verdieping en verbreding laten geven door experts met passie of interessante hobby's  

● Binnen de lessen een ‘echte’ opdrachten of simulaties van de werkelijkheid. 

● Leren jezelf zo goed mogelijk presenteren 

●  Externen als opdrachtgever of beoordelaar. 

● Presenteren van je bevindingen aan ouders, externen, medewerkers school etc.  



Voorbeelden van Thema’s 
● I: Geschiedenis van Europa  Historisch besef 

● II: (Ver)kiezen   Debat, politiek 

● III: Kracht   Geografisch besef 

● IV: Wereldreligies   5 religies 

● V: Oorlog en Vrede  Conflicten, VN
  

● VI: Energie en milieu           Milieuproblematiek 

● I: Geschiedenis in ‘t groot  Historisch besef 

● II: De Mensch  Migratie, identiteit & Cultuur 

● III: Arm en Rijk  Armoede, politiek, macht. 

● IV: Beeld van de aarde  Geografisch besef 

● V: Macht   Politiek, macht 

● VI: Stad en Land   Milieu, wonen 




