Op de website masterclassvoharderwijk.nl vul je jouw persoonlijke
gegevens in en maak je een keuze uitde verschillende masterclasses.
Er zijn echter wel wat spelrgels. Je kunt 3x voor een masterclass
kiezen. Elke masterclass duurt twee middagen en je mag niet twee
keer dezelfde masterclass volgen. Je mag wel kiezen voor sport op
twee verschillende scholen.
We hebben beperkt plaats, dus wees er snel bij.
Na jouw aanmelding ontvang je van ons een
bevestiging met je keuze.
Veel succes met je keuze en hopelijk tot ziens! Voor
alle masterclassses en data check onze website
masterclassvoharderwijk.nl of scan de QR-code.

RSG Slingerbos
Eiserhowerlaan 59
3844 AS Harderwijk
T 0341 414 484
E info@rsgsl.nl

Chr College Nassau-Veluwe
Stationslaan 26
3842 LA Harderwijk,
T 0341 436 170
E info@ccnv.nl

MASTERCLASS
VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
IN HARDERWIJK
Locatie: De Sypel
De Sypel 2
3842 AE Harderwijk
T 088 - 850 7370
E info@morgencollege.nl
Locatie: Westeinde
Westeinde 31
3844 DD Harderwijk
T 088 - 850 7370
E info@morgencollege.nl

VOOR ALLE MASTERCLASSES EN DATA
CHECK ONZE WEBSITE OF SCAN
MASTERCLASSVOHARDERWIJK.NL

Ook dit schooljaar nodigen we alle leerlingen van groep 8 uit om kennis te maken met
het voortgezet onderwijs en de middelbare scholen in Harderwijk! Onze masterclasses
zijn van 5 oktober t/m 23 november.
Eén masterclass bestaat uit twee ‘lessen’ en je kunt kiezen uit drie verschillende
masterclasses. De masterclasses zijn op woensdagmiddag van 14:00 uur tot 15:30
uur. Er zijn veel verschillende masterclasses, zodat er voor jou zeker iets bij zit. Je kunt
hierbij denken aan sport, wetenschap, tweetalig onderwijs, moderne media en nog veel
meer! Aan de binnenkant van deze ﬂyer vind je alle keuzemogelijkheden en data.

BELEEF
& LEER.
masterclassvoharderwijk.nl

MENS, MOOI EN GEZOND - MORGEN COLLEGE LOCATIE DE SYPEL
Misschien droom je er al van om modeontwerper, kapster, schoonheidsspecialiste of visagist te worden? Bij Z&W volg je één les over
mode en één les over uiterlijke verzorging. Je gaat je in les 1 inleven
hoe het is om modeontwerper te zijn. Je maakt een ontwerp: bijv.
met allerlei stofjes en wol. Tijdens les 2 ervaar je hoe het is om als
schoonheidsspecialist op kapper te werken. Kom ontdekken waar jouw
talenten liggen!

ALLEEN RONDE 1 & 3

BÈTA - CHRISTELIJK COLLEGE NASSAU-VELUWE
Ben je nieuwsgierig naar de wereld van scheikunde, natuurkunde en
biologie? Bij ons in het bètalab krijg je een witte jas aan en mag je echte
proefjes doen. Je leert meer over de natuur, hoe onze aarde in elkaar
zit en over de wereld buiten onze planeet. Wil je graag nieuwe dingen
ontdekken en ben je nieuwsgierig? Geef je op voor de masterclass bèta!!
GYMNASIUM - CHRISTELIJK COLLEGE NASSAU-VELUWE
Tijdens de masterclass gymnasium leer je meer over de mythologie,
geschiedenis, theater, ﬁlosoﬁe en taal van de oude Grieken en Romeinen. Wist je dat de eerste landkaart van Europa door de Romeinen werd
gemaakt en dat de namen van onze maanden zijn ontleend aan het
Latijn? Dit en meer kom je te weten tijdens de masterclass gymnasium.
THEATER - CHRISTELIJK COLLEGE NASSAU-VELUWE
Wil je graag weten hoe het is om in een écht theater te staan en op
te treden? De rode toneelgordijnen gaan open tijdens de masterclass
theater. Toneelspelen, dansen en zingen: alles komt aan bod, plus een
kijkje achter de coulissen. Meld je aan voor deze masterclass en speel
de sterren van de hemel!
DESIGN AND INNOVATION - MORGEN COLLEGE LOCATIE WESTEINDE
Van kleding ontwerpen tot programmeren en van ﬁlms maken tot aan
3D-printen. Bij D&I doen we het allemaal. Tijdens deze masterclass leer
je ontwerpen in 2D en 3D en krijg je een eerste kennismaking met Fotograﬁe. Tijdens deze lessen krijg je veel vrijheid om je eigen creativiteit
te gebruiken en te ontwikkelen. Lijkt dit je leuk? Schrijf je snel in! Wil je
meer informatie over het vak D&I? Kijk op: morgencollegedi.nl
HEEL HARDERWIJK BAKT - MORGEN COLLEGE LOCATIE DE SYPEL
Ben je van jongs af aan al niet uit de keuken te slaan? Bak jij de lekkerste
koekjes of wil je juist graag leren hoe je die maakt? Ontdek en ontwikkel
jouw talent in de bakkerij en keuken van het Morgen College. Het
eindresultaat mag je natuurlijk meenemen naar huis. Dan kan iedereen
meegenieten!
ONTWERPEN EN BOUWEN - MORGEN COLLEGE LOCATIE DE SYPEL
Altijd al je eigen hondenhok, skateboard of tv-kast willen ontwerpen?
Tijdens deze masterclass kan dat. Sterker nog, als het ontwerp af is, kun
je in ons technieklokaal ook meteen gaan bouwen. Je eigen meesterwerk.
Geen vraag of droom is te gek. Onze docenten vinden dat juist leuk! Dus,
verzin, teken en maak. Laat je talenten zien.

ALLEEN RONDE 1 & 3

KUNSTBREED - RSG SLINGERBOS
Vind jij het leuk om creatief bezig te zijn? Heb jij interesse in beeldende
kunst, muziek, drama, dans? Bij kunstbreed ga je aan de slag met
bijvoorbeeld schilderen, fotograferen, beeldhouwen, vormgeven en
ontwerpen, theater spelen, grimeren, kostuum, ﬁlm maken en nog veel
meer! Tijdens de masterclass krijg je drie workshops over een aantal
van deze thema’s. Zien we je op de RSG?
TECHNASIUM - RSG SLINGERBOS
In de werkplaats van het technasium op de RSG doe je onderzoek naar
een oplossing voor een echt probleem. Er is in deze tijd een grote vraag
naar (groene) energie. Is dat op te lossen door op jouw school of in jouw
huis windenergie op te wekken? Tijdens de masterclass ga je verschillende windmolens ontwerpen en maken en ga je ook onderzoek doen
naar de energieopbrengsten!
TWEETALIG ONDERWIJS - RSG SLINGERBOS
Vraag jij je af hoe het zou zijn om schoolvakken in het Engels te volgen?
Dan is deze masterclass de goede keuze voor jou! In twee middagen
krijg je een kijkje in hoe een tweetalige dag verloopt met bijvoorbeeld
een les Engels, natuurkunde, wiskunde of aardrijkskunde in het Engels.
Leerzaam, uitdagend maar vooral ook ‘fun to do’!
SPORT - CCNV, RSG SLINGERBOS EN MORGEN COL (DE SYPEL)
Ben jij sportief en houd je van sporten? Tijdens de masterclass ontdek
je nieuwe sporten, word je uitgedaagd en ben je lekker actief bezig! Je
kunt al jouw vragen stellen en je ziet onze gymzalen en onze school.
Maak kennis met onze sportklas op de RSG en volg de masterclass
sport!
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