Lyceumuren klas 2

2019-2020

Beste leerlingen in klas 2,
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 donderdagmiddag het 7e 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 maart tot en met juni. Je volgt dus in het schooljaar twee verschillende
keuzevakken tijdens de Lyceumuren. Dat geldt niet voor het vak ‘Theatervormgeving en
styling’ dit vak volg je 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 2 – blok 1’
Vink het vak aan dat je wil volgen.
Herhaal deze stappen voor ‘Lyceumuren klas 2 – blok 2’. Je mag voor blok 2 niet
hetzelfde vak kiezen als in blok 1.
Als je het vak ‘Theatervormgeving en styling’ hebt gekozen in blok 1, hoef je je niet
meer in te schrijven in blok 2.
Bandcoaching en Geocaching worden alleen in blok 1 aangeboden
Moluculair koken wordt alleen in blok2 aangeboden.

Bij alle vakken staat een maximaal aantal leerlingen vermeld. Als een vak vol zit, kan je je
niet meer inschrijven en kies je dus een ander vak. Let op: je mag niet in beide blokken
hetzelfde vak kiezen.
Inschrijven via Magister kan vanaf dinsdag 10 september 07.00 uur tot en met zondag 15
september 23.59 uur. Na de inschrijving 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,
Dhr. A. Onrust– leerjaarbegeleider 2 havo
Mevr. G. Bouma – leerjaarbegeleider 2 vwo
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Fotografie en photoshop
‘Fotografie en photoshop’ is vooral een doe-vak. Je leert wat beter hoe een digitale
compactcamera werkt, waar al die knopjes voor zijn en wat je er allemaal mee kunt.
Daarnaast krijg je tips hoe je betere foto’s kunt maken, gecombineerd met opdrachten om
die tips ook meteen in de praktijk te brengen.
Iedere foto die je maakt, moet op de computer nabewerkt worden. Dit doe je bijvoorbeeld
met het programma photoshop. In de les gaan we met dit programma aan het werk en leer je
hoe je dit doet. Je zult ontdekken dat je met dit programma foto’s niet alleen veel mooier kunt
maken, maar dat je de foto’s ook op allerlei leuke en grappige manieren kunt veranderen.
De resultaten van de opdrachten moet je verwerken in een ‘digitaal portfolio’. Dit portfolio
wordt beoordeeld.
Belangrijk!
Vier voorwaarden waaraan je moet voldoen om aan deze lyceumplusles te kunnen
deelnemen:
1. Je kunt goed werken met het Officeprogramma Word.
2. Je weet hoe je gebruik moet maken van je “Vozaanstad OneDrive”.
3. Je bent handig met de computer zodat je het werken met nieuwe software vrij snel
oppikt.
4. Je bent zorgvuldig zodat je eenmaal opgeslagen bestanden altijd wel weer terug kunt
vinden.
Nodig:
Je moet in het bezit zijn van een (eenvoudige) digitale compactcamera waarop in ieder geval
een aantal programmastanden is in te stellen (bijvoorbeeld voorkeurinstellingen voor het
maken van portret- of landschapfoto’s). Met je mobieltje kun je natuurlijk ook te gekke foto’s
maken, maar dit heeft niet voldoende mogelijkheden voor deze lessen. Voorwaarde om deel
te kunnen nemen aan deze lessen is natuurlijk dat je je camera altijd mee naar school neemt
voorzien van een volle accu en een lege geheugenkaart!

Textiellab
Lijkt het je leuk zelf dingen te maken van textiel? Werk je graag met je handen? Ben je
benieuwd welke technieken er komen kijken bij het werken met textiel? Doe dan mee met
deze lessenreeks!
We duiken in de wereld van mode en textiel. We gaan veel doen en maken maar ook kijken
naar het werk van hedendaagse Nederlandse modeontwerpers. Je leert de basistechnieken
van het werken met een naaimachine. De lessen zijn voor zowel beginners als meer
gevorderde leerlingen.

Beeldhouwen
“ Elke blok steen houdt een beeld verborgen en het is de taak van de beeldhouwer om het te
ontdekken “ (Michelangelo)
Zie jij hier ook een uitdaging in? In de lessen beeldhouwen werken we met speksteen, een
zachte steensoort die gemakkelijk te bewerken is met vijl, zaag en schuurpapier. Je leert
verschillende technieken, onderzoekt het ruimtelijk vormgeven en leert hoe je een vorm
spannend kan maken. Je wordt begeleid in het kijken naar abstracte en figuratieve vormen
waarbij we ook aandacht hebben voor beroemde beeldhouwers van vroeger en nu.
Je bewerkt naar keuze een of twee stenen (afhankelijk van de grootte en de hardheid van de
steen). Uitgaande van de natuurlijke vorm van de ruwe steen maak je een abstract of een
figuratief beeld zoals een dier of een menselijk figuur.
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Het is fascinerend om te zien hoe er door het weghalen van materiaal een nieuwe vorm
ontstaat. Het is soms hard werken, maar het resultaat is de moeite waard!
Let op: niet geschikt voor leerlingen die astmatisch zijn.

Theatervormgeving en styling van Alice (blok 1 en blok 2)
Dit schooljaar ga je in deze cursus kennismaken met allerlei aspecten van
theatervormgeving. We gaan bijvoorbeeld grimeren, kostuums ontwerpen, decor ontwerp
leren kennen, mouleren, maskers pimpen etc. Props leren maken.

English Language Skills
Is Engels een van jouw favoriete vakken? Wil je buiten de gewone lessen veel meer met de
taal doen en over de Engelse cultuur leren? Dan is English Language Skills echt iets voor
jou. Alle aandacht gaat hier naar de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het
thema is Koning Arthur.
Maak kennis met de legendarische koning Arthur en Merlijn de tovenaar in verschillende
filmfragmenten als kijk- en luisteroefening. Daarna lezen we een boek waarin de
hoofdpersoon krachten heeft en terug in de tijd reist naar de middeleeuwen van Koning
Arthur.
Voor het onderdeel schrijven maken we een krant of tijdschrift in de stijl van deze periode.
Tot slot gaan we zelf een stuk spelen met ridders, koningen en tovenaars. Natuurlijk schrijf je
zelf het script. In alle lessen wordt uitsluitend Engels gesproken.

Frans + Vive la France !!
Ga je vaak op vakantie naar Frankrijk en wil je meer dan
alleen een stokbrood kunnen bestellen ? Wil je nu eindelijk
eens een slak of kikkerbil proeven ? Heb je Franse familie ?
Ben je fan van Stromae en wil je zijn liedjes ècht verstaan ?
Of lijkt het je gewoon leuk om meer over de Franse cultuur te
leren ?
Tijdens deze lyceum-uren ga je je verdiepen in de taal maar
ook in de cultuur van Frankrijk! Dit doen we aan de hand
van muziek, eten (proeven en koken), films, theater etc. Dit
is ècht een plus-les waar je later ook nog eens iets aan hebt.
We sluiten af met een dag naar Frankrijk !!
Moet je al heel goed zijn in Frans om deze lessen te volgen ?
Mais non! Je moet het wel erg leuk vinden, dat is het
belangrijkste. Je spreek- en schrijfvaardigheid ga je veel
oefenen, dit is een uitstekende voorbereiding op het DELF, een
officieel erkend Frans diploma waarmee je kunt aantonen hoe
goed je bent in Frans ! Het DELF- diploma kun je in de
bovenbouw halen, maar mocht het nu al erg lekker gaan dan
kan het ook eerder.
Kosten: €130,- (uitstapje naar Lille)
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Doelspelen
Ben jij gek van voetbal, maar hou je ook van rugby, basketbal en hockey, dan zijn deze
lessen geschikt voor jou. De technische hoogstandjes en het positiespel van jouw ploeg
zullen uiteindelijk leiden tot het kampioenschap. Uiteraard wordt er in weer en wind gespeeld
en zullen de doelpunten met luid gejuich gevierd worden.

Racketspelen
Het Zaanlands Garros is geopend. Zet je zonnebril op. Op de tennisbaan kan jij jouw
talenten showen of gewoon genieten van een mooie bal slaan in het zonnetje. Wordt het
weer wat minder, dan verplaatsen we naar de stenen muur van de squashbaan en hebben
we als toetje nog een groots pingpong toernooi.
Dit Lyceumuur wordt niet op school gegeven. Je hebt een fiets nodig om bij de locatie te
komen. De locatie wordt later bekend gemaakt.

ICT-project
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.

Moleculair koken (alleen blok 2)
Moleculair koken heeft van alles te maken met het ontdekken van nieuwe smaakcombinaties
en experimenteren met structuren, het liefst allebei tegelijkertijd. Als je naar de
wetenschappelijke kant van moleculair koken kijkt, is het belangrijk om te snappen hoe je
verschillende texturen kunt maken. Ook is het belangrijk om te bekijken welke smaken goed
bij elkaar passen. Tijdens de lessen kijken we naar scheikunde- en biologietheorie om de
bereidingswijze te begrijpen en daarna doen we een practicum. Zo doen we proefjes met
knettersuiker, maken we boter, verschillende soorten eetbaar schuim, spaghetti zonder
pastadeeg en laten we speciale schimmels de prik in onze zelfgemaakt frisdrank verzorgen.
Let op: dit Lyceumuur is niet geschikt voor leerlingen met noten- of glutenallergie

Schoolkrantredactie
Kom bij de schoolkrantredactie als je houdt van:
- Artikelen schrijven
- Illustraties bij artikelen maken
- Gedichten maken
- Vormgeven
- Columns schrijven
- Een horoscoop maken
- Interviews houden
- Verhalen schrijven
- Strips maken
- Een mooie voorkant ontwerpen
- Alles wat volgens jou in de schoolkrant hoort

Geocaching Nederland (alleen blok 1)
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
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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

Dans
Wist je dat…
dansen een geweldige manier is om te werken aan je motoriek, coördinatie, conditie,
uitstraling en vooral je zelfverzekerdheid.
In deze les ga je kennis maken met de volgende stijlen:
•Hip Hop & Streetdance
•Afro Dance (Afrikaans)
•Dancehall (Jamaicaans)
Deze lessen worden verzorgd door en bij Solution Dance Centre, Cornelis van Uitgeeststraat
2d, in Zaandam. De leerlingen fietsen hier op eigen gelegenheid naar toe.

Wetenschap & Onderzoek
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.

Bandcoaching (alleen blok 1)
Altijd al de muziek van je favoriete artiest of band willen spelen? Of lijkt het je leuk om samen
met anderen muziek te maken? Meld je dan aan voor de bandcoaching lessen! In deze
lessen ga je onder leiding van een bandcoach van Fluxus liedjes instuderen. Hierbij leer je
niet alleen samenspelen en je instrument beter beheersen, maar je leert ook over andere
instrumenten en ga je samen analyseren hoe de muziek die jij dagelijks luistert in elkaar zit.
Dus speel je (bas)gitaar, drums, keyboard/piano of kun je zingen? Doe mee! Toegankelijk
voor alle niveaus, van beginner tot gevorderd.
Deze lessen worden aangeboden in Fluxus muziekschool, Westzijde 148
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Theater
Acteren is een vak, er zijn regels en technieken die zorgen dat je goed kan toneelspelen.
In dit tweede jaar leren wij je over een aantal van deze technieken, voornamelijk met veel
improvisatie opdrachten. Dit is de beste manier om te leren wat werkt en wanneer iets niet
werkt. Maar het is ook de leukste manier om te leren omdat je jezelf en anderen altijd
verrast, het is immers niet van tevoren bedacht. Belangrijke competenties zijn: spelen
vanuit conflict, spelen met een streven, reageren, goed kijken en echt luisteren. 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 eerste jaar ook bij ons je Lyceumuren theater
hebt gedaan rond je dit blok af met het Theatermijn Certificaat Brons, het eerste jaar van
onze Theateropleiding. 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.

Zaanlands Journaal
Je wordt een echte Zaanlands journalist. Met behulp van professionele apparatuur voor
beeld en geluid brengen we de school in beeld. We bedenken, filmen, interviewen en
monteren. Vol in beeld of juist achter de camera? Een interview afnemen of de ‘boom’
vasthouden? Probeer het allemaal en leer hoe televisie gemaakt wordt. Als je op YouTube
zoekt op Zaanlands Journaal krijg je alvast een indruk, maar we gaan het natuurlijk, zeker na
twee jaar afwezigheid dit jaar nog veel leuker en mooier maken!
Maximaal 12 leerlingen
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Jaarplanning lyceumuren Zaanlands Lyceum 2019-2020
Data onder voorbehoud
Klas 2 donderdag 13.20 – 14.40
Blok 1
1
19 september
2
26 september
3
3 oktober
4
10 oktober
5
17 oktober
6
31 oktober
7
14 november
8
21 november
9
28 november
10
5 december
11
19 december
12
9 januari
13
16 januari
22 januari cijfers blok 1 invoeren

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

Blok 2
13 februari
27 februari
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april
16 april
7 mei
14 mei
28 mei
4 juni
12 juni cijfers blok 2 invoeren
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