Lyceumuren klas 1

2019-2020

Beste leerlingen in klas 1,
Naast de vakken die in je rooster staan, volg je bij ons op school ook Lyceumuren. Dat zijn
keuzevakken van een half jaar of een jaar op woensdagmiddag het 7 e en 8e uur. In dit boekje
lees je uit welke vakken je kunt kiezen.
De Lyceumuren zijn verdeeld in twee blokken. Blok 1 loopt van september tot en met januari
en blok 2 van februari tot en met juni. Je volgt dus in het schooljaar twee verschillende
keuzevakken tijdens de Lyceumuren. Als je het vak Spaans volgt, volg je dat het hele jaar.
Inschrijven voor de Lyceumuren
Je schrijft je in voor de vakken van jouw keuze via Magister. De app van Magister op je
mobiele telefoon biedt deze optie niet, dus je moet Magister openen via internet om je in te
kunnen schrijven.
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar Magister en log in met jouw persoonlijke inlogcode
Klik op ‘Activiteiten’ in het menu aan de linkerkant.
Ga naar ‘Lyceumuren klas 1 – blok 1’
Vink het vak aan dat je wilt volgen.
Herhaal deze stappen voor ‘Lyceumuren klas 1 – blok 2’. Je mag in blok 2 niet
hetzelfde vak kiezen als in blok 1.



Als je het vak Spaans hebt gekozen in blok 1, hoef je je niet meer in te schrijven in
blok 2.
Geocaching wordt alleen in blok 2 aangeboden.



Let op: je mag je niet in beide blokken opgeven voor hetzelfde vak.
Inschrijven via Magister kan vanaf donderdag 12 september 8.00 uur tot en met donderdag
19 september 15.00 uur. Er is wel een maximumaantal deelnemers per Lyceumuur. Dat
aantal zie je niet in Magister, maar wel in bijgaande beschrijvingen van de lessen. Als er
meer aanmeldingen zijn dan plekken, gaan we loten.
Stel dat je moet loten, dan willen wij weten welke jouw 2e, 3e en 4e keuze is. Daarom krijg je
ook nog een formulier waarop je kunt invullen welke Lyceumuren op plaats 2, 3 en 4 komen
in zowel blok 1 als blok 2.
Let wel goed op dat je op tijd inschrijft!

1

Na de inschrijving en eventuele loting komt de indeling van de Lyceumuren in je rooster te
staan.
Heb je vragen over de Lyceumuren? Kom dan even langs in NK102.
Hartelijke groet,
Mevr. J. Landheer - Leerjaarbegeleider klas 1
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English Language Skills (18)
Engels is een van de meest gesproken talen ter wereld en is daarmee een van de meest
bruikbare talen die er is. Vind je het leuk om deze taal (nog) beter meester te worden? Dan is
English Language Skills echt iets voor jou! We zorgen ervoor dat jij je thuis gaat voelen in de
Engelse taal door veel Engels te horen, lezen en spreken.
Ja, denk je misschien, dat doe ik in de gewone lessen Engels toch ook? Dat klopt natuurlijk,
maar de lyceumlessen zijn echt anders en een uitdagende aanvulling op je gewone lessen.
Zo duiken we meer in de cultuur van het land, gaan we luisteren naar de verschillende
accenten en zullen we een kijkje nemen in de wereld van Engelstalige films. Ook zal de
docent regelmatig vragen wat jullie zelf willen weten van de Engelse cultuur, of wat jullie
willen doen met de Engelse taal.

Spaans (Let op, heel jaar, max. 18)
In de Lyceumuren Spaans maak je niet alleen kennis met deze prachtige taal, maar ook met
de Spaanse cultuur. Tijdens de lessen waan je jezelf op vakantie in dit mooie land van zon,
zee en strand. Op een speelse manier leer je niet alleen de eerste beginselen van de taal,
maar besteden we uiteraard ook aandacht aan Spaanse gebruiken, feestdagen, gerechten
en popsongs. Hoe vaak per dag eten de Spanjaarden en wat eten ze? Daar hoort natuurlijk
ook een stukje praktijk bij. We zullen niet alleen praten over typisch Spaanse specialiteiten,
we zullen ze ook maken, en opeten.
Kortom, we gaan er een feestje van maken! Want wat is España zonder fiesta? Wist je dat er
voor dit jaar in Spanje 12 nationale feestdagen op de kalender staan, waarvan er 9 in heel
Spanje gelden?

Op reis met kleur en verbeelding (16)
We beginnen gewoon te krabbelen, in zwart wit. Daar voegen we kleur aan toe en
vervolgens gaan we schilderen. We gaan gebruik maken van onze verbeelding, maar leren
ook kijken naar de wereld om ons heen, want door goed te kijken zie je meer. Je zult echt
versteld staan van de resultaten. We beginnen klein maar eindigen met grote werken. Schrijf
je snel in want we gaan op reis met een select gezelschap.

Urban Games (20)
Klim, klauter en spring van toestel naar toestel en verplaats zo snel mogelijk door het
parcours. Tijdens deze lessen krijg je freerun technieken aangeleerd zodat je je snel en
soepel manoeuvreert tussen muurtjes, over wandrekken en kasten, via ringen, met
trapezestokken. Onderweg natuurlijk wel nog even uitkijken voor rondvliegende trefballen.

Terugslagspelen (20)
Sla jij een homerun of een keiharde smash? Dan is dit onderdeel helemaal op jouw lijf
geschreven. In deze lessen staan de sporten volleybal, softbal en badminton centraal. Vind
jij het heerlijk om door middel van goed samenwerken de tegenstanders te slim af te zijn?
Misschien vind je hier dan wel jouw verborgen talent.

Diergedrag (18)
Heb je altijd al willen weten waarom je hond, kat of cavia zich zo eigenaardig gedraagt? Dan
is diergedrag echt iets voor jou. Je leert wat zo’n zilvermeeuw er nu mee opschiet om zo’n
kabaal te maken rond een stukje brood, hoe sommige dieren de baas spelen zonder te
hoeven vechten en hoe dieren voor elkaar zorgen. Dit alles doen we zo veel mogelijk met
dieren die we in de klas ontvangen. Je kunt zelf je schildpad, axolotl of konijn meenemen.
Ook proberen we elk jaar weer uilen in de klas te krijgen en je de mogelijkheid te geven om
roofvogels op je handschoen te laten landen.
Maar zelf ben je natuurlijk ook een dier, met meer of minder vreemdsoortig gedrag. Je krijgt
in de gaten welke uitspattingen sterk overeenkomen met die van andere dieren en welk
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gedrag speciaal bij mensen hoort. Tot slot krijg je handige tips over hoe je met je eigen
gedrag meer je zin kan krijgen. Naast gewoon les en filmfragmenten, mag je ook zelf aan de
slag waarbij je onderzoek gaat doen naar een dier naar keuze. Ook gaan we naar Artis om
exotische dieren te bekijken.

ICT-project (14)
Wees creatief en laat je meenemen in de wereld van de informatica.
Jullie maken een eigen webpagina. Laten figuurtjes lopen, springen en landen in een eigen
game. Verder gaan we leren programmeren van een kleine Micro bits computer.

Musical (20)
Bij deze lessen maak je kennis met alle aspecten van musical.
Dit is een cursus die geschikt is voor iedereen die gemotiveerd is om meer met zijn of haar
stem te doen en die zich in een groep wil inzetten om wat meer over musicals te leren.
Door het kijken naar en bestuderen van bestaande musicalnummers gaan we zelf aan de
slag en proberen uit een zo’n groot mogelijk repertoire nummers op te bouwen. Er zullen
tijdens de lessen diverse scènes uit bestaande musicals worden getoond waarna we met
elkaar met dat musicalnummer aan de slag gaan. De keuze van de nummers hangt af van
de groepssamenstelling en van het beschikbare materiaal. Afhankelijk van jullie kwaliteit
maar vooral inzet zullen dit prachtige nummers worden. Uitermate geschikt als opstapje naar
de schoolmusical.

Wiskunde creatief (18)
Wiskunde houdt in dat je oneindig veel sommetjes aan het maken bent. Natuurlijk niet! We
maken de sommetjes om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, maar wiskunde
gaat verder dan dat.
Overal in de wereld is wiskunde te vinden. Zo vinden we in de traditionele mozaïek patronen
van regelmatige veelvlakken die onder een bepaalde hoek zijn gedraaid. Maar er zijn ook
genoeg plaatjes te vinden waarin iets onmogelijks wordt weergegeven. Verder berusten vele
spelletjes op wiskunde. Door gebruik de maken van modellen wordt geprobeerd de
beslissingen van de spelers te begrijpen. Daarnaast zijn er genoeg raadsels te vinden. In de
wiskunde leer je stap voor stap om problemen op te lossen, maar deze strategieën kan je
ook toepassen op raadsels. Denk bijvoorbeeld aan een escape room. Het oplossen kan je op
basis van wiskunde aanpakken, maar het ontwerpen natuurlijk ook!
In deze lessen gaan we diverse, leuke elementen van de wiskunde bekijken zonder oneindig
veel sommetjes te maken. We gaan creatief aan de slag!

Debatteren voor dummies (16)
Iedereen debatteert, niet alleen Mark Rutte of Donald Trump, maar ook jijzelf en je ouder(s)
debatteren heel wat af. Bij debatteren probeer je iemand te overtuigen van jouw mening. Als
je dus meer zakgeld of later naar bed wil, dan debateer je. In deze cursus leren we je om
nog overtuigender te zijn. Met zowel argumenten en een goede presentatie, zal jouw mening
na deze cursus een stuk sterker in je schoenen staan. Ook is het mooi meegenomen dat
presentaties en spreekbeurten voortaan een stuk gemakkelijker zullen gaan!
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Geocaching Nederland (max. 10alleen blok 2)
See- think- wonder
Sluit je aan bij 's werelds grootste schattenjacht!!
Altijd al op jacht willen gaan naar de grootste schat? Of zou je er zelf een willen verstoppen
voor iedereen die op zoek wil? Dan is deze lyceumles iets voor jou! Je leert hoe je een
schat(cache) moet zoeken maar ook hoe je er zelf een kunt maken. Bij voldoende
inschrijvingen gaan we zelfs een geocache-event organiseren.
Wil je nu alvast beginnen?
Neem een kijkje op de volgende website: https://www.geocaching.com/play
Benodigheden:
Smartphone
Buitenkleding
Avontuurlijke geest
Creatieve mind

Wetenschap & Onderzoek (14)
In het laboratorium van het Hemlab ga je, samen met collega-leerling, een wetenschappelijk
onderzoek bedenken, opzetten en pitchen. Je kunt onderzoek doen in onder meer chemie,
natuurkunde, materiaaleigenschappen, voedsel, klimaat en milieu. Is het onderzoeksplan
goedgekeurd, dan kan krijg je een budget voor de materialen die je moet aanschaffen om het
onderzoek uit te voeren. Aan het eind trek je een conclusie en maak je een poster van het
onderzoek.
In de eerste weken leer je laboratoriumtechnieken en onderzoekmethodes. Je houdt een
labjournaal bij, zodat je experimenten en resultaten kunt herhalen en delen met anderen.
 Maximaal 14 leerlingen
Het adres van het Hemlab: Zuideinde 74-100, 1541 CE Koog aan de Zaan.

Theater (14)
We kunnen allemaal doen alsof, maar acteren is een vak! En dat gaan wij je leren tijdens de
lessen die je krijgt bij de theateracademie van Theatermijn. Dit is het theater van Rick Nanne
(die je wellicht kent uit de serie Brugklas!) Spelen vanuit tekst, improviseren, fysiek theater,
drama, komedie. We werken met diverse theatervormen en maken theater van deze tijd.
Natuurlijk kan een optreden niet ontbreken en daarvoor maken we met elkaar een korte
maar knallende performance. De laatste les is op woensdag 15 januari in de avond waar je
samen met de 2e jaars een korte voorstelling speelt voor publiek! Als je in het 2e jaar ook
deze lyceumuren volgt heb je al het eerste jaar van de theateropleiding Theatermijn
volbracht en kun je doorstromen naar hun tweede theaterklas. We zien je in de Mijn.
www.theatermijn.nl
Deze lessen worden verzorgd door en bij Theatermijn, Zuideinde 74 in Koog aan de Zaan.
De leerlingen fietsen hier op eigen gelegenheid naar toe.

Vechtkunst voor iedereen (20)
Vechtkunst voor iedereen, doe jij mee met de lessen waarin wij inspelen op de doelen van
de groep? Je krijgt les in verschillende zelfverdedigingssporten, persoonlijke ontwikkeling
staat hierin voorop.
Schrijf je dan in voor deze uitdaging, dan zorgen wij voor een gevarieerde en leuke les!
Deze lessen worden verzorgd door en in Sportschool S. van den Nieuwendijk, Weiteveen
29, Zaandam (Westerwatering). Leerlingen fietsen hier op eigen gelegenheid naar toe.
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Jaarplanning lyceumuren Zaanlands Lyceum 2019-2020
Data onder voorbehoud
Klas 1 woensdag 13.20 – 14.40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Blok 1
25 september*
2 oktober
9 oktober
16 oktober
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
18 december
8 januari
15 januari
22 januari cijfers blok 1 invoeren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Blok 2
26 februari
4 maart
11 maart
25 maart
1 april
15 april
6 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
10 juni
17 juni cijfers blok 2 invoeren


Wetenschap en Onderzoek start op 2 oktober.
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