AANMELDEN LEERJAAR 1
Talentenonderwijs
Talentontwikkeling is niet iets dat je even in een projectweek doet. Om talenten te
ontdekken en te ontwikkelen moet je daar voldoende tijd voor nemen.
Aandacht voor schoolvakken is belangrijk. Maar aandacht voor andere vaardigheden is
minstens zo belangrijk. Sterker nog: door structureel aandacht te geven aan andere
vaardigheden, presteren leerlingen ook beter op schoolvakken.
Op havo De Hof is talentontwikkeling een vast onderdeel in het onderwijsprogramma van de
onderbouw. Elke leerling heeft in de onderbouw twee lesuren per week die vrijgemaakt zijn
voor talentontwikkeling.
In leerjaar 1 wordt dit voor de leerlingen ingedeeld. In leerjaar 2 en 3 gaan de leerlingen,
door de klassen en leerjaren heen, naar zelfgekozen modules.
Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen leerlingen kiezen om zich voor klas 1 aan te melden
voor brede talentenklas of voor een Themaklas.

Aanmelden
Op het aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt ziet u havo De Hof twee keer
staan, één keer als havo De Hof (voor de brede talentenklas) en één keer als havo De Hof
Themaklas:

Tijdens uw aanmelding op havo De Hof kunt u aangeven wat uw keuze voor de Themaklas is, u kunt
kiezen uit Theater-klas of Masterchef-klas.

Brede talentenklas
In de brede talentenklas leren kinderen kennismaken met verschillende talentenmodules,
zoals film, patisserie of taekwondo. Je kunt je hiervoor inschrijven door op het
aanmeldformulier van de basisschool voor Havo De Hof aan te kiezen:
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Je mag de themaklas ook als 2e keuze opgeven. We proberen alle leerlingen in hun 1e keuze
te plaatsen.

Themaklas
Sommige leerlingen weten al precies wat ze willen en welk talent zij verder willen
ontwikkelen. Deze leerlingen kunnen zich aanmelden voor de themaklas. Op havo De Hof
kan je, tijdens je aanmelding, aangeven of je dan wilt kiezen voor de Theaterklas of de
Masterchefklas. Hieronder lees je meer over deze twee klassen. Als je in een themaklas wil
starten, dan zet je de themaklas op 1:
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Ook hier geldt dat je natuurlijk de andere klas als 2e keuze mag opgeven.

Theaterklas
In de theaterklas ben je het hele jaar door, 2 uur per week, bezig met theater.
We werken aan een aantal vaardigheden, namelijk:
creativiteit, communiceren, improviseren, presenteren en samenwerken.
Dat doen we door:
•

Theaterlessen in samenwerking met het Oostbloktheater

•

We gaan voor én achter de schermen kijken bij het theater

•

We bezoeken een aantal voorstellingen (buiten schooltijd)

•

Bedrijfsvoering theater ontdekken (hoe maak je een voorstelling, met decor,
kostuums enzovoorts)

•

We gaan natuurlijk een voorstelling schrijven, maken en opvoeren!

Wat het precies gaat worden, kunnen we nu niet zeggen, want we vinden het belangrijk dat
leerlingen meedenken en meepraten over het programma. Dus gaan we voor een musical of
een voorstelling met goocheltrucs of ballet? Dat bepalen de leerlingen van de theaterklas
samen met hun docent.

Masterchefklas
In de Masterchefklas werk je het hele jaar door, 2 uur per week, aan thema’s die met
voeding en gasten te maken hebben.
Je leert er een aantal belangrijke vaardigheden, namelijk:
Creativiteit, plannen en organiseren, presenteren, samenwerken, werken onder tijdsdruk
Dat doen we door:
•

Cheflessen in patisserielokaal (niet alleen patisserie)

•

Module moleculair koken (koken met wetenschap)

•

Module gastheer/gastvrouwschap

•

Werkbezoeken aan bijv. bakkerij

•

Bedrijfsvoering horeca ontdekken (hoe kan je geld verdienen als je iets lekkers hebt
gemaakt)

•

En we maken natuurlijk een diner voor ouders/verzorgers, we regelen alles zelf, van
inkoop tot toetje.

