Leerjaar 1
Vakken

Algemeen

Periode 2

ICTvaardigheden
(klas 1-4)

Periode 3

ICTvaardigheden
(klas 1-4)

Periode 4

ICTvaardigheden
(klas 1-4)

Nederlands

Begrijpend
lezen voor
1Basis

Begrijpend
lezen voor
1Basis

Begrijpend
lezen voor
1Basis

Nederlands

Begrijpend
lezen voor
1K/TL

Begrijpend
lezen voor
1K/TL

Begrijpend
lezen voor
1K/TL

Nederlands

Woordenschat
klas 1 en 2

Woordenschat
klas 1 en 2

Woordenschat
klas 1 en 2

Docent

RDON +
HDDE

Tijd

Pitch

Bij de KWT uren ict kun je langs komen met al je
vragen over Word,Excel en PowerPoint. Hierbij kun je
denken aan het opmaken van een document, een
Ma. 1e
berekening of grafiek maken in Excel of overgangen in
uur
PowerPoint Heb je andere vragen over ict, b.v
aanmaken map in OneDrive, bijlage meesturen met je
mail in Outlook dan kunnen wij je hierbij ook helpen.

PAHR

In dit uur gaan we aan het werk met verschillende
soorten teksten. We gaan de teksten lezen en
Do.
vervolgens uitwerken aan de hand van een duidelijk
8e uur
stappenplan. Je gaat dus leren hoe je teksten
makkelijker en beter kunt begrijpen.

CAEN

In dit uur gaan we aan het werk met verschillende
soorten teksten. We gaan de teksten lezen en
Ma. 1e
vervolgens uitwerken aan de hand van een duidelijk
uur
stappenplan. Je gaat dus leren hoe je teksten
makkelijker en beter kunt begrijpen.

CAEN

In dit lesuur zullen we werken aan het vergroten van
jouw woordenschat. We zullen veel moeilijke woorden
Do. 8e
bespreken en leren, maar ook tips geven voor het
uur
achterhalen van de betekenissen van verschillende
woorden.

Leerjaar 1
Vakken

Periode 2

Periode 3

Ondersteuning
Basis + Kader
lj1

Periode 4

Ondersteuning
Basis + Kader
lj1

Docent

Tijd

LEFS

Do.
8e uur

Pitch
Vind je Engels een mooi vak, maar heb je moeite met
de lesstof? Wil je ook wel eens goede cijfers halen?
Dan is dit uur geschikt voor jou.
In de lessen ga je de grammatica nog eens bestuderen,
krijg je meer woordkennis en leer je hoe je vragen
kunt beantwoorden bij Engelse teksten. Ook ga je
oefenen met Engels spreken.

Engels

Ondersteuning
Basis + Kader
lj1

Engels

Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning
Engels, klas 1A, Engels, klas 1A, Engels, klas 1A,
1B 1C, 1D
1B 1C, 1D
1B 1C, 1D

IGED

Ma. 8e
Ondersteuning Engels
uur

Wiskunde /
rekenen

Ondersteuning
1 Basis

Ondersteuning
1 Basis

Ondersteuning
1 Basis

MSHE

Ma. 1e
Bijles wiskunde
uur

Wiskunde/
rekenen

Ondersteuning
1 en 2 K/TL

Ondersteuning
1 en 2 K/TL

Ondersteuning
1 en 2 K/TL

SFPE

Ma. 1e
Bijles Wiskunde
uur

Leerjaar 1
Vakken

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Docent

Tijd

Pitch

Frans

Ondersteuning
1TL

Ondersteuning
1TL

Ondersteuning
1TL

IGED

Salut! Geef je Frans een extra kans! Een vak dat
helemaal nieuw voor je is gaat misschien soms nog een
beetje mis... Tijdens het KWT uur Frans wil ik met jou
werken voor een beter cijfer. Alle onderdelen die nog
moeilijk voor jou zijn kunnen we behandelen;
Ma. 1e grammatica, leesvaardigheid, woorden en zinnen leren,
uur een stukje spreekvaardigheid en luistervaardigheid.
Aan jou de keuze!
C ’est cool, n’est-ce pas? Alors, inscris-toi! ( Schrijf je
in! ).
Cordialement, ( Met vriendelijke groet ),
Madame van Esveld

LO

Ondersteuning
AZ lln
(klas 1-4)

Ondersteuning
AZ lln
(klas 1-4)

Ondersteuning
AZ lln
(klas 1-4)

FYDS

Ma. 1e
Voor alle AZ leerlingen
uur

LO

Pascalleague
(om de week
een blokuur) klas 1 - 4

Pascalleague
(om de week
een blokuur) klas 1 - 4

Pascalleague
(om de week
een blokuur) klas 1 - 4

VTRL

Do. Lijkt het je leuk om tegen andere school-genoten te
8e uur voetballen? Geef je dan op voor Pascalleague.

LO

Extra sport
(klas 1-4)

Extra sport
(klas 1-4)

Extra sport
(klas 1-4)

EKJG

Bij LO gaan wij met elkaar aan de slag met
verschillende zelfverdediging en vechtsporten. Heb je
Woe. wel eens willen kickboksen? wil je weten wat judo is? of
8e uur hoe je los komt als iemand je vast heeft! Schrijfe je
dan in en maak kennis met de wereld van de
vechtkunst.

NASK

Ondersteuning
Nask lj1

Ondersteuning
Nask lj1

Ondersteuning
Nask lj1

MKML

Woe.
Ondersteuning Nask
8e uur

Leerjaar 1
Vakken

Periode 2

Aardrijkskunde/ Ondersteuning
M&M
klas 1 en 2

Aardrijkunde

Geschiedenis/
M&M

Geschiedenis/
M&M

x

x

Ondersteuning
lj1 +2

Periode 3
Ondersteuning
klas 1 en 2

x

Mythen en
sagen
klas 1 - 2

x

Periode 4
Ondersteuning
klas 1 en 2

Extra
ondersteuning
TL

Mythen en
sagen
klas 1 - 2

x

Docent
BADS

KNVA

FAWI

FAWI

Tijd

Pitch

Woe.
Ondersteuning Aardijkskunde / M&M
8e uur

x

Is door al dat stromende water de sponswerking van je
hersens verdwenen of lukt het niet meer om de
rijdende aardrijkskundetrein bij te houden? Is het
zoeken in de atlas abracadabra of zie je door al die
begrippen de logica niet meer in? Zit je in je
examenjaar of misschien in je eerste jaar en wil je naar
de havo, dan kan je deze extra ondersteuning vast
goed gebruiken.

x

Weet JIJ de oorsprong van Nike, Ajax of Aquaman?
Hercules, Medusa, Heracles?! Bij het KWT-uur
geschiedenis maak je kennis met de oudheid. We gaan
dan vooral de oude Grieken onder de loep nemen. Kom
het onverklaarbare verklaren met jouw eigen mythe of
sage waarin jullie de hoofdrol spelen.

Wat heeft een broodje kaas met de Eerste
Wereldoorlog te maken? Wanneer viel het Ottomaanse
Woe. rijk ook alweer? Hoe leer je het beste voor
8e uur geschiedenis? Kom meer te weten over jouw favoriete
onderwerpen uit de geschiedenis, of gebruik het als
hulp uur om je kennis weer op te poetsen?

Leerjaar 1
Vakken

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Docent

Tijd

Pitch

Biologie &
verzorging

Klein practicum Klein practicum Klein practicum
klas 1 - 2
klas 1 - 2
klas 1 - 2

NDHA

Er worden kleine workshops over persoonlijke
hygiëne en dergelijke aangeboden. We richten de
Do. aandacht van onze leerlingen op het milieu; wat
8e uur kunnen zij doen om een bijdrage aan een beter milieu
te leveren. Tot slot bieden we kennis over gezonde
voeding bv gezonde snack of tussendoortjes

Biologie &
verzorging

Extra
ondersteuning
klas 1

NDHA

Ma. 1e De leerlingen leren hoe ze Bio beter kunnen leren, ze
uur krijgen extra uitleg en ondersteuning voor het vak.

JCNA

Toen we nog in berenvellen rondliepen en woonden in
grotten vertelden we elkaar al verhalen door om een
kampvuur te zitten. Daar zijn we nooit mee
opgehouden. Van boeken naar schilderijen, van films
naar games: dagelijks zoeken we verhalen om ons
Woe.
leven leuker te maken. Bij de cursus ga je schrijven,
8e uur
samenwerken en inspireren om zo de voor jou
belangrijke series, films, games en boeken te
gebruiken om jouw eigen verhaal te vertellen. We
zullen hierbij ook werken met oude verhalen uit
Zaandam en omgeving.

Kunstvakken

Verhalen
vertellen
klas 1 - 2

Extra
ondersteuning
klas 1

Verhalen
vertellen
klas 1 - 2

Extra
ondersteuning
klas 1

Verhalen
vertellen
klas 1 - 2

Leerjaar 1
Vakken

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Docent

Dyslexie

Ondersteuning
en begeleiding
(klas 1 en 2)

Ondersteuning
en begeleiding
(klas 1 en 2)

Ondersteuning
en begeleiding
(klas 1 en 2)

LSCS

Algemeen

Leerlingenraad
klas 1-3

Leerlingenraad
klas 1-3

Leerlingenraad
klas 1-3

MDJI /
YEBT

Tijd

Pitch

Had jij op de basisschool moeite om mee te komen met
spelling en/of lezen? Is de term "dyslexie" wel eens
gevallen, maar is dat nooit verder onderzocht? Kom
Do. dan naar het "dyslexie KWT-uur" zodat we samen
8e uur kunnen gaan oefenen voor spelling en/of lezen en
daarna kunnen kijken of een onderzoek gewenst is.
Ook leerlingen die al een dyslexie verklaring hebben,
zijn van harte welkom.
Ma. 1e
Leerlingenraad klas 1-4
uur

Algemeen

Inpakken
klas 1 - 4

Inpakken
klas 1 - 4

Inpakken
klas 1 - 4

JAVK

Een cadeau uitpakken is leuk, maar nog veel leuker als
Do. het mooi is ingepakt... jij gaat de basis van inpakken
8e uur leren, maar ook net even anders, een meer creatieve
manier.

Kunstvakken

Fotografie
klas 1 - 4

Fotografie
klas 1 - 4

Fotografie
klas 1 - 4

VEJG

Do.
Fotografie
8e uur

Koken

Koken
Klas 1 - 4

Koken
Klas 1 - 4

Koken
Klas 1 - 4

MCPA

Ma. 1e
Koken
uur

