Na de brugklas gaat de sportklas verder in klas 2 en 3 en
daarna kan je kiezen voor sport als examenvak in mavo en
havo (en in de toekomst mogelijk ook in vwo).
In de brugklas krijg je 3 lessen LO, als je kiest voor de
sportklas komen daar 2 uren bij. Tijdens deze lessen
krijg je allerlei sporten aangeboden maar ook clinics en
een kamp. Daarnaast hebben we aandacht voor het
leren samenwerken, wedstrijden leiden, organiseren,
presenteren en improviseren.

We werken met thema I s
Oriënteren & presteren
Kennismaken met het sportklasprogramma en prestaties
neerzetten bij verschillende atletiekonderdelen. Deze
periode wordt afgesloten door een atletiekmeerkamp.
In & uit balans
Sporten doen waarbij evenwicht een uitdaging is, zoals
free-running, balanceren op een slack-line en schaatsen.
Accepteren & helpen
Centraal staan sporten voor mensen met een beperking.
Dit zelf ervaren en leren begeleiden.
Presenteren & demonstreren
Toewerken naar een grote show waarin de leerlingen
kunnen kiezen uit dans, circus en tumblingbaan turnen. De
show wordt opgevoerd voor ouders, leerlingen en anderen.
Recreëren
Sporten die vaak in een recreatieve sfeer worden gedaan,
zoals beachvolleybal, frisbee, zwemmen etc. En natuurlijk
een kamp!
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toneel
Is op het podium staan jouw passie? Dan is toneel iets
voor jou! Je werkt met een grote groep enthousiaste
leerlingen toe naar een grandioze show op het podium
van Rabo Theater de Meenthe. Aan het begin van het
schooljaar zijn er audities en daarna repeteer je volop
om tot een mooie voorstelling te komen. Daarbij krijg je
ook les in dans, choreografie en zang.

Woensdag 30 januari
14.30 - 21.30 uur

Wetenschapsorientatie
Als brugklasser in het vwo kun je het vak ‘Wetenschapsoriëntatie’ (WO) volgen. Je maakt kennis met de wetenschap en de wetenschappelijke wereld. Deze wereld
is erg groot: van bijvoorbeeld de exacte vakken tot de
taalwetenschappen en van de menswetenschappen
(sociologie en psychologie) tot de ‘zaakvakken’ zoals
geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Dit is een
goede voorbereiding op je profielkeuze of samenstelling
van je vakkenpakket en daarmee de bovenbouw.
Met dit talentprogramma willen wij jou wat extra’s
meegeven. We leggen het accent op de juiste
kennisvaardigheden en houding waar een echte
wetenschapper niet zonder kan. Daarnaast leg je bij WO
verbanden tussen de vakken. Op deze manier biedt WO
dus ook een verdieping van ons onderwijsprogramma.
Het belangrijkste is echter dat WO vooral een
interessante ontdekkingstocht wordt waar je zonder
twijfel veel plezier aan gaat beleven.
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In de sportklas combineer je studeren en sporten, een
ideale combinatie als je dol bent op sport en bewegen!
Daarnaast is sport goed voor je, je kunt je bijvoorbeeld
beter concentreren en het is goed voor je ontwikkeling
en gezondheid. Ook als je verder wilt in de sport of je
wilt bekwamen in het organiseren van bijvoorbeeld een
evenement, is de sportklas een goede start.

I

Sport

RSG Tromp Meesters

Vestiging Lijsterbesstraat
(mavo, havo, atheneum, gymnasium)

Extra informatie
Wil je deelnemen aan één van de talentprogramma’s,
dan kun je dat aangeven op het aanmeldingsformulier.
Je wordt dan uitgenodigd voor een proefles.
De kosten voor de talentprogramma’s sport, fashion
design en muziek zijn 50 euro.
Heb je vragen? Stuur dan een mail naar
info-talentprogramma@rsgtrompmeesters.nl.

www.rsgtrompmeesters.nl
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ESPANOL

Fashion design

Talent

¡Hola amigos!

Kies voor een creatief begin!

Als ik je vraag: “Waar denk je aan bij het vak Spaans?”
dan denk je ongetwijfeld aan een aantal dingen:
vakantie, zon zee en strand… flamenco en gitaarmuziek
misschien? Heel goed!

fashion design op de RSG
Bij het talentprogramma fashion design maak je kennis
met verschillende textiele technieken.
In het eerste jaar maak je modische accessoires en leer
je hoe je kleding kunt pimpen. Het tweede jaar is meer
gericht op maken van kleding.
In een ontspannen sfeer werk je aan je eigen
werkstukken. Je mag zelf aangeven wat je wilt leren
maken en hoe je dat gaat doen. Op deze manier word je
voorbereid op een toekomst in de richting van de mode
en kleding.

Wil je naast je lessen ook nog

Muziek
Wanneer kies je voor het
talentprogramma muziek ?

andere talenten ontwikkelen?

Daarnaast worden er excursies georganiseerd die met
mode of kleding te maken hebben. En er zal mee
gedaan worden aan kunstzinnige projecten, zoals
bijvoorbeeld het Weerribben Textielfestival.

Dat kan op de RSG! In deze

Voor wie ?

De leerlingen in het talentprogramma muziek bespelen
zelf een instrument, zijn van plan dit te leren of kunnen
goed zingen. Het is belangrijk dat je tijd hebt om thuis
de muziek voor te bereiden die je gaat uitvoeren. Om
zelfstandig je muziek te kunnen oefenen is het belangrijk
dat je noten kunt lezen of dit wilt leren.

De lessen zijn voor iedereen die creatief is en graag
nieuwe textiele technieken wil leren.

Muziek maken op verschillende manieren

folder vind je ons aanbod.
Zit er iets voor jou bij?
Kijk snel verder!

Wat ga je doen ?
Je leert om met behulp van textiele technieken kleding
en accessoires te maken en/of te pimpen.
Je leert een basisstuk in elkaar te zetten met behulp van
een standaard patroon, eigen gekozen stoffen en een
elektrische naaimachine.
Je krijgt les in een kleine groep (maximaal 15
leerlingen) en je krijgt een mooie basis of het nu gaat
om de ontwikkeling van een mooie hobby of voor
vervolgopleidingen op het gebied van textiel/fashion
design.

In een slagwerkgroep
In een piano- en keyboardgroep
In een gitaargroep
Zingen
In alle groepen krijg je de kans om je talenten te laten
zien. Soms solo, soms in samenwerking met andere
groepen. Ook leer je samen te werken met bijvoorbeeld
dansers of theater.
De docent kiest uiteindelijk een aantal leerlingen uit die
bijvoorbeeld samen gaan spelen in een bigband, een
popband of een orkest. Kortom: mogelijkheden genoeg!

Hoe zou je het vinden als je jezelf kon voorstellen in het
Spaans? Of iets te drinken te bestellen in het Spaans?
Leuk? Als je voor Spaans kiest, kan je dit volgend jaar
als je op vakantie gaat. Maar je leert ook de cultuur en
gebruiken van Spaanstalige mensen kennen.
SpaansTALIG, want in ruim 20 andere landen wordt ook
Spaans gesproken. Met Spaans kun je dus letterlijk en
figuurlijk alle kanten op.

Wat kun je allemaal na een jaar :
Jezelf voorstellen in het Spaans
Een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans
Eenvoudige teksten lezen en begrijpen
J e hebt kennis van de Spaanse en Latijns Amerikaanse
cultuur en gewoontes

¡Bienvenidos al RSG Tromp Meesters
en Steenwijk!

