Masterclass Het Nieuwe Eemland 2018-2019
Voor wie?
Zit jij in groep 8 of 7 en kun jij extra uitdaging aan? Krijg je misschien wel een vwoadvies of een gymnasium-advies? Heb je een brede interesse, wil je meer weten en wil
je de diepte in bij onderwerpen? Dan is de masterclass van Het Nieuwe Eemland iets
voor jou!
Masterclass: Sterrenkunde - herhaling
Waarom is Pluto geen planeet meer? Wat is het verschil tussen
Inhoud
sterren en planeten? Hoelang duurt het nog, voordat we naar Mars
kunnen om daar een bestaan op te bouwen? Tot hoever kunnen we
tegenwoordig in het heelal kijken met telescopen? Zou er ergens nog
een planeet kunnen zijn waarop leven te vinden is?
Bij deze masterclass gaan we een model van ons zonnestelsel op
schaal bouwen, gaan we rekenen met lichtjaren en nog veel meer...
Wie weet tot ziens!
De heer Sander Blok
Door wie?
Vrijdagmiddag, 8 maart – 10 mei, 13.00 tot 14.30 uur.
Wanneer?
Masterclass: Create your own fairy tale - nieuw
Iedereen kent natuurlijk de sprookjes van Disney en de gebroeders
Inhoud
Grimm, de kleine zeemeermin, Belle en het beest, Sneeuwwitje, noem
maar op.
Wanneer je naar de verschillende verhalen kijkt, zie je veel
overeenkomsten: er is altijd een held, een hulpje en een slechterik.
Hoe worden deze verhalen geschreven? Wat zijn de trucjes om een
mooi sprookjesverhaal te bedenken?
In deze masterclass ga je, in het Engels, een sprookje schrijven! Als
je het nu heel goed doet, word jij misschien wel de nieuwe
verhalenverteller!
De heer Chris Lieben
Door wie?
Vrijdagmiddag, 8 maart – 10 mei, 13.00 tot 14.30 uur.
Wanneer?
Masterclass: Da’s logisch - herhaling
We gaan op verschillende manieren aan de slag met logica: je leert
Inhoud
bijvoorbeeld hoe je bepaalde logische redeneringen duidelijk op kan
schrijven en hoe je soms een schema kan maken bij een raadsel. Maar
we gaan vooral heel veel raadsels oplossen. Dat dat heel leuk is, lijkt
ons eigenlijk volkomen…. logisch!
Door wie?
Wanneer?

Mevrouw Irene Vis
Vrijdagmiddag, 8 maart - 10 mei, 13.00 tot 14.30 uur.

Masterclass:
Inhoud

Door wie?
Wanneer?

¡Hablemos español! (Laten we Spaans spreken!) - herhaling
Word jij ook zo vrolijk van die mooie klanken van de Spaanse taal en
wil je daar wel eens wat meer over weten? Bij ¡Hablemos español! gaan
we aan de slag met de thema’s amigos (vrienden), comida (eten) en
música (muziek). Je leert al echte gesprekjes voeren die je op je
vakantie al kunt inzetten. ¡Hasta luego!
Mevrouw Marije van Lent
Maandagmiddag, 5 maart – 6 mei, 13.00 tot 14.30 uur.

Waarom een masterclass?
Op onze school kun je in vwo en gymnasium excellentietrajecten volgen als je meer wilt
weten en een uitdaging zoekt. In groep 7 en 8 zitten natuurlijk ook leerlingen die graag wat
extra’s willen leren, ook over onderwerpen die niet in de gewone lessen op het programma
staan. Daarom hebben we nu voor leerlingen van groep 7 en 8 masterclasses ontworpen.
Wanneer en hoe vaak?
Een masterclass bestaat uit 8 lessen van 1½ uur. De masterclasses starten in de week van 6
maart en eindigen in de week van 10 mei 2019. Let op: 3 masterclasses zijn op vrijdag en 1
op maandag.
Wie geven de masterclasses?
Het zijn docenten van Het Nieuwe Eemland die de masterclasses geven.
Kosten?
Voor iedere masterclass, 8 keer van 1½ uur, betaal je totaal € 60,00 p.p.
Waar?
Op Het Nieuwe Eemland, Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort. Waar je precies moet
zijn, krijg je te horen als je je ingeschreven hebt en geplaatst bent. Bij sommige
masterclasses ga je het schoolgebouw uit om onderzoek te doen. Van tevoren krijg je daar
informatie over.
Aantal deelnemers
De masterclass gaat door als er minimaal 10 leerlingen meedoen. 20 leerlingen per
masterclass is het maximum.
Heb je al een keer meegedaan? Dan kun je je aanmelden voor een andere masterclass!
INSCHRIJVEN
- Je juf of je meester geeft aan of je in aanmerking komt voor een masterclass.
- Je schrijft je in voor één masterclass.
- Je schrijft een motivatiebrief: waarom wil je deze masterclass volgen?
- Je ouders/verzorgers schrijven een brief waarin ze aangeven dat ze je aanmelding
ondersteunen.
Mail het aanmeldingsformulier, je motivatiebrief en de brief van je ouders/verzorgers
naar masterclass@hetnieuweeemland.nl voor donderdag 14 februari 2019. Sluiting
17.00 uur. Je krijgt voor 20 februari te horen of je geplaatst bent.
Heb je vragen?
Mail ze dan naar masterclass@hetnieuweeemland.nl of bel naar Het Nieuwe Eemland, 0334612984 en vraag naar mevrouw Sanne Tijssen, teamleider gymnasium en vwo onderbouw,
of naar mevrouw Annemiek van Mieghem, conrector onderbouw.
Op www.hetnieuweeemland.nl is er voor ouders/verzorgers meer informatie te vinden.

