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Algemeen

ICT-

vaardigheden 

(klas 1-4)

ICT-

vaardigheden 

(klas 1-4)

x
RDON +  

HDDE

Ma. 1e 

uur

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 

berekening of grafiek maken in Excel of overgangen in 

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. 

Duits
Ondersteuning 

(klas 3 en 4)

Ondersteuning 

(klas 3 en 4)
x GRBR

Woe. 

8e uur

"Heb je extra uitleg/ondersteuning nodig in vak Duits? 

Maak dan gebruik van KWT Duits."

Engels
Engels         

klas 3 + 4

Engels         

klas 3 + 4

Engels         

klas 3 + 4
KARR

Woe. 

8e uur
Ondersteuning Engels

Wiskunde

Ondersteuning 

4 en opstroom 

HAVO

Ondersteuning x MSGS
Ma. 1e 

uur

Dus jij wilt meer diepgang voor je examen wiskunde en 

graag aansluiting op 4 HAVO ? Dan ben je van harte 

welkom in dit KWT uur. Iets meer achtergrond bij wat 

we nu doen en dan vooral kijken wat er nog meer kan 

met wiskunde. 

Leerjaar 4

In dit uur zullen we oude examens doornemen en 

bespreken. We behandelen niet alleen de vragen bij de 

leesteksten, maar ook kunnen we vragen 

beantwoorden over de schrijfopdrachten. 

Nederlands
Examen-

training

Examen-

training
x PLBM

Ma. 1e 

uur
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LO
Extra sport 

(klas 1-4)

Extra sport 

(klas 1-4)
x EKJG

Woe. 

8e uur

Bij LO gaan wij met elkaar aan de slag met 

verschillende zelfverdediging en vechtsporten. Heb je 

wel eens willen kickboksen? wil je weten wat judo is? of 

hoe je los komt als iemand je vast heeft! Schrijfe je 

dan in en maak kennis met de wereld van de 

vechtkunst.

Ma. 1e 

uur

Do.  8e 

uur

Voor alle AZ leerlingen

Lijkt het je leuk om tegen andere school-genoten te 

voetballen? Geef je dan op voor Pascalleague. 

Leerjaar 4

LO

Ondersteuning         

AZ lln                    

(klas 1-4)

Ondersteuning         

AZ lln                    

(klas 1-4)

x FYDS

LO

Pascalleague 

(om de week 

een blokuur)  - 

klas 1 - 4

Pascalleague 

(om de week 

een blokuur)  - 

klas 1 - 4

x VTRL



Vakken Periode 2 Periode 3 Periode 4 Docent Tijd Pitch

Maatschappij-

leer

Debatteren 

(klas 3 en 4)
Debatteren x HESM

Do.  8e 

uur
Debatteren

Woe. 

8e uur

Do.  8e 

uur

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.

Jouw eigen *portfolio maken. Tja……… je hebt geen 

economie of wiskunde of talenknobbel. Je houdt van 

tekenen en je droomt van een carrière als 

gamedesigner. Je bent op de hoogte van de laatste 

mode en wil zo graag modeontwerper worden! Je bent 

dol op toneelspelen en je denkt stilletjes aan een 

carrière als acteur. Je bent dol op fotograferen en je 

ziet je eigen foto’s al over de hele wereld gaan.                                                                        

Wat leer/doe je in deze workshop? In deze workshop 

gaat je talent schitteren.                                                  

*portfolio is een map met een verzameling van jouw 

beeldend werk, waarin je je ontwikkeling en talent laat 

zien. Met een portfolio blijf je bezig tot aan je 

vervolgopleiding toe, want je blijft jezelf ontwikkelen.

Extra uur TL/ 

examentraining 

4 mavo

x KNVA

Tekenen

Portfolio 

ontwerpen (klas 

3 en 4)

Portfolio 

ontwerpen (klas 

3 en 4)

x ANHK

Leerjaar 4

Aardrijks-

kunde

Extra uur TL/ 

examentraining 

4 mavo
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Haarverzorging

, Uiterlijk 

verzorging, 

Mens & Zorg, 

Welzijn kind en 

jongere

Ondersteuning 

Basis + Kader 

lj4

Ondersteuning 

Basis + Kader 

lj4

x DEKO
Ma. 1e 

uur

In dit uur kun je verschilldende dingen oefenen en 

extra uitleg krijgen over de praktijk en theorie.

Leerlingenraad klas 1-4Algemeen
Leerlingenraad 

klas 1-3

Leerlingenraad 

klas 1-3

Leerlingenraad 

klas 1-3

MDJI / 

YEBT

Ma. 1e 

uur

Ma. 1e 

uur

Woe. 

8e uur

Ma. 1e 

uur

Wat heeft een broodje kaas met de Eerste 

Wereldoorlog te maken? Wanneer viel het Ottomaanse 

rijk ook alweer? Hoe leer je het beste voor 

geschiedenis? Kom meer te weten over jouw favoriete 

onderwerpen uit de geschiedenis, of gebruik het als 

hulpuur om je kennis weer op te poetsen?

De ene week gaan een groep bezig met de basis van 

elektronica. Aan het eind van de periode gaan gaan we 

een schakeling maken. De andere week een 

bijspijkeruur.

Bijles BiologieBiologie

Ondersteuning 

Biologie           

klas 3 - 4

Ondersteuning 

Biologie           

klas 3 - 4

x AEKN

Geschiedenis
Ondersteuning 

klas 3 en 4

Ondersteuning 

alle leerjaren
x WJLN

NASK

Elektronica en 

ondersteuning    

klas 3 - 4

Elektronica en 

ondersteuning    

klas 3 - 4

x JBHA

Leerjaar 4
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Economie

Ondersteuning 

Economie klas 2 

- 4

Ondersteuning 

Economie klas 2 

- 4

x FHPK
Woe. 

8e uur

Economie gaat eigenlijk altijd over keuzes maken. Jij 

kunt kiezen voor de KWT economie uren. Tijdens de 

economie KWT uren kunnen wij je helpen met 

begrijpend lezen. Daarnaast kunnen wij jou helpen met 

rekenvragen. Denk hierbij aan procentvragen. Stel dat 

jou gemiddelde economiecijfer van 5.0 naar 7.0 stijgt. 

Met hoeveel procent is jou cijfer dan gestegen? Zullen 

wij deze vraag samen oplossen?

Algemeen
Inpakken       

klas 1 - 4

Inpakken       

klas 1 - 4
x JAVK

Do.  8e 

uur

Een cadeau uitpakken is leuk, maar nog veel leuker als 

het mooi is ingepakt... jij gaat de basis van inpakken 

leren, maar ook net even anders, een meer creatieve 

manier.

Koken
Koken            

klas 1 - 4

Koken            

klas 1 - 4
x MCPA

Ma. 1e 

uur
Koken

Leerjaar 4


