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Atelier 

Er is bijvoorbeeld een misdaad gepleegd en met behulp van de sporen kan 
je bepalen wie de verdachten zijn en of ze wel of niet schuldig zijn.  
Dat doe je met behulp van natuurwetenschappelijke proeven. 
Een ander programma bij digital science heeft met de ruimte te maken.  
Met verschillende proefjes kom je meer te weten over het heelal en wat het 
met de aarde doet. 
Soms gaan we zelfs naar andere locaties toe of komen er gespecialiseerde 
gastdocenten. 
 

Digital Science 

Je maakt kennis met bijzondere tech-
nieken en materialen waarvoor in de 
gewone lessen geen gelegenheid is. 
Zoals met acrylverf schilderen op 
doek, beeldhouwen met klei, werken 
met pastelkrijt en bijvoorbeeld de  
fotocamera. Je hoeft geen kunste-
naar te willen worden, maar moet 
het wel leuk vinden om je creatief 
verder te ontwikkelen en elkaar te  
inspireren. 
 

Heel veel informatie wordt op de compu-
ter verwerkt en kan met de computer 
worden ontworpen (websites, weblogs, 
brochures). Je hoeft geen computerex-
pert te zijn voor digital science; enthou-
siasme is belangrijker! Je gaat heel veel 
praktische onderzoekjes doen, die lijken 
op de technieken, die worden toegepast 

in de serie CSI. 



 

 
 
 
Ben je een écht ‘theaterdier’, dan is dit 
jouw vak!  
Je maakt kennis met verschillende speel-
stijlen, zoals spelen met tekst, bewegings-
theater, improvisatie en nog veel meer. 
De laatste paar lessen werk je met de 
groep aan een presentatie.  
 
Kortom: een uitdagend programma voor 
wie het leuk vindt om te acteren en zich te 
presenteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theater 

 
Je maakt kennis met allerlei sporten, 
waarbij het gaat om een verbreding van 
het lo programma (biketrial, kinbal, cir-
cus, snowboarden, bodyboarden, 
squash, enz.). Soms ga je naar andere 
locaties of komen er gespecialiseerde 
gastdocenten. 
 
In gevallen waarbij de lessen buiten de 
school worden gegeven kan het zijn dat 
LO+ iets later eindigt. 
 

LO + 
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Beste nieuwe brugklasser, 
 
Zodra je volgend jaar op het Vlietland College zit, krijg je veel nieuwe vakken. 
Alle vakken zijn verplicht, maar één vak mag je er zelf bij kiezen.  
Dat is het talent-uur; hierbij kies je zelf. Je kiest natuurlijk dát talent-uur, waarin 
je geïnteresseerd bent! Iedereen heeft weer andere talenten en je kiest dus dat 
uur, waarin je jouw talenten verder wilt ontwikkelen. Het talent-uur is extra en 
gaat dus verder dan de gewone lesuren! 
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen geen talent-uur te volgen. 
 
Het talent-uur wordt gegeven op een vaste middag, na afloop van de verplichte 
lesuren. Het duurt ongeveer een klokuur, dus langer dan een gewoon lesuur.  
Er zijn vier stromen waaruit je kunt kiezen:  
 

 DIGITAL SCIENCE 
 (BIOLOGIE, NATUURKUNDE EN SCHEIKUNDE.) 

 

 ATELIER 
 (BEELDENDE VORMGEVING) 
 
 THEATER 

 
 LO+  

 

Je moet vóór 15 juni opgeven aan welk talent-uur je wilt meedoen.  
Elk talent-uur bestaat uit 20 lessen en wordt gegeven tussen de herfstvakantie 
en de meivakantie. 
 
De kosten* van het talent-uur zijn:  
€ 50,= voor Atelier en Theater.  
€ 75,= voor Digital Science en LO+ 
* voor excursies, materialen, gastdocenten e.d. 
 

 


