
Schrijf je in voor de talentklas 
via de website: 
www.lentiz.nl/groen-van-prinstererlyceum/
leerlingen/talentklas/

EHBO VOOR GEVORDERDEN
Weet jij wat je moet doen bij een ongeval?
Door het volgen van EHBO-lessen leer je vaardigheden, waardoor je iemand 
echt kan helpen! Of het nu gaat om een bloedneus, brandwond of iemand 
die bewusteloos is… na deze training weet je wat je kan doen! Je leert 
om samen te werken om echt het verschil te maken bij het helpen van je 
medemens. Jij kan het verschil maken, dus doe mee…

Onder leiding van:   mw. Raterink        
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  12
Waar:    lokaal 002

VR

SPAANS VOOR BEGINNERS
¡Hola! ¿Que tal?
Wil jij komende zomervakantie in Spanje een klein beetje Spaans 
kunnen verstaan en misschien wel spreken? Kom dan naar de 
talentklas ‘Spaans voor beginners’. Deze talentklas is geschikt voor 
leerlingen die de taal nog helemaal niet kunnen verstaan en spreken. 
Voor deze talentklas zul je wel wat huiswerk moeten maken en leren, 
want een taal leer je natuurlijk niet in een uurtje per week. 
¡Hasta luego!     

Onder leiding van:   mw. Lansbergen 
Voor wie:    leerlingen onderbouw
Maximaal aantal deelnemers:  10
Waar:     lokaal 503 MA

GITAAR
Heb je altijd al gitaarles willen volgen, maar ben je er nooit aan 
toegekomen? Hier is jouw kans en hét moment! Klassiek (Spaanse) 
gitaar of elektrisch? Maakt niet uit, het is beide mogelijk. Beginners en 
half gevorderden zijn van harte welkom. Schrijf je nu in.

Onder leiding van:   dhr. Kallan
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  8
Waar:    lokaal 112 DI

FOTOGRAFIE
Wat maakt de ene foto zoveel mooier dan de andere? En nee, het ligt niet 
aan je (dure) camera, ook met je mobiele telefoon kun je foto’s maken 
die zo aan de muur kunnen! Het gaat om het anders leren kijken naar je 
omgeving, het snappen wat verschillende lichtbronnen doen met sfeer en 
natuurlijk om hoe je een goede compositie maakt.

Portretten, groepsfoto’s, architectuur, abstract, reportage en meer komt 
aan bod. Elke les leer je een techniek en oefenen we hiermee, we bespre-
ken elkaars werk en je krijgt een opdracht mee voor de komende week. 
Durf je het aan om je aan te sluiten bij de fotoprofessionals? (Want dat ga 
je uiteindelijk worden na deze lessen!) Schrijf je dan nu in! Ervaring niet 
vereist om mee te doen, dat krijg je vanzelf!

Onder leiding van:   mw. Van Woerkom    
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  15
Waar:    lokaal 504 WOE

DUNGEONS AND DRAGONS          

Onder leiding van:   Leerling Cato Verkiel  
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  6
Waar:    lokaal 202 MA

Have you ever dreamed of fighting monsters, becoming a hero and living in 
glory? Now is your chance with this Dungeons and Dragons game. I will take 
you on a journey through a campaign spanning a few weeks, in which you 
will uncover the mysteries within the candlekeep. This class will be given in 
English. 

We zien ze steeds vaker de tolken Nederlandse Gebarentaal. 
Bij het nieuws, persconferenties en zelfs bij het Eurovisie Songfestival 
werden ze ingezet om gesproken taal te vertalen naar gebaren voor 
doven en slechthorenden. Steeds meer mensen hebben belangstelling 
voor de Gebarentaal. in een aantal bijeenkomsten leer je het alfabet, 
de meest gangbare gebaren en na enkele lessen lukt het wellicht om 
de door persconferenties beroemd geworden Irma Sluis een beetje 
beter te begrijpen.  Deze talentklas wordt gegeven door Anouk van de 
Velde, zij is een opgeleide gebarentolk en werkt dagelijks met doven en 
slechthorenden.

GEBARENTAAL

Onder leiding van:   mw. Van de Velde 
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  12
Waar:     lokaal 001

MA

Alle Talentklassen 
starten om 15.15 uur

BREIEN VOOR BEGINNERS
Kijk jij naar knittoks en denk je dan: ‘Dat wil ik ook kunnen!’ Heb je altijd al 
eens willen leren breien (of haken), maar thuis kan niemand het je leren:? 
Kom dan naar de talentklas breien/haken. Afhankelijk van jouw ervaring gaan 
we kijken wat je kunt maken. Aan het eind van de talentklas kun jij steken 
opzetten, breien in meerdere steken en afkanten. Als je liever wilt leren haken, 
kan dat uiteraard ook. 

Onder leiding van:   mw. Lansbergen 
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  10
Waar:     lokaal 502 MA

DANSEN 
Dans jij graag in je vrije tijd of zou je het graag willen leren? Dan is de talent-
klas ‘dans’ misschien iets voor jou! Tijdens de lessen worden de dansstijlen 
Hiphop en Streetdance aangeboden, gecombineerd met Commercial. Je 
leert bewegen op populaire muziek van deze tijd en van vroeger. De dansen 
zijn ook geschikt voor beginners. Wil jij net zo dansen als de dansers en  
danseressen van bekende artiesten? Schrijf je dan in voor de talentklas 
‘dans’!

Onder leiding van:   Leerling Rachelle  
                                                          van Rossum 
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers: 15
Waar:    aula MA

SPORT  
Tijdens het talent-uur ‘sport’ komen er diverse activiteiten aan bod waar-
onder: wandklimmen, tafeltennis, hockey, (beach)volleybal,
basketbal, voetbal, streetdance etc. Schrijf je in als je het leuk vindt om 
te bewegen en als je een uitdaging niet uit de weg gaat.
Sport wordt aangeboden op de Flex-ochtenden en middagen. Deze 
kan je dus niet kiezen in het formulier. Inschrijven daarvoor gaat via 
Zermelo. Weten welke sport er die dag gedaan wordt? Check dan de 
notities bij de inschrijving.

Onder leiding van:   dhr. Geleynse  
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Waar:    gymzaal FLEX

DANS & BEWEEG JE VRIJ!  
Vind je het leuk om lekker vrij te dansen op gevarieerde muziek? Heb je 
ook een hekel aan het aanleren van pasjes? Wil je je wel lekker uitleven? 
Kom dan dansen voor plezier en ontspanning! Je danst onder bege-
leiding. Alleen of met elkaar. Zonder te praten. Op blote voeten. In een 
veilige omgeving. Dansen & Bewegen maakt je vrolijk! Alles mag er zijn 
niks is raar! 

Onder leiding van:   mw. Krijgsman  
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers: 14
Waar:    aula WOE OLYMPIADES

Vind jij het leuk om op (inter)nationaal niveau op basis van kennis 
de competitie aan te gaan met leeftijdsgenoten?! Of wil je bij je 
vervolgstudie meer kans maken op toelating door extra activiteiten 
en/of certificaten?! Dan kan je mee doen aan olympiades. 
Olympiades zijn er voor verschillende vakken (onderbouw: biologie, 
informatica, natuurkunde, wiskunde en (bio+na+) scheikunde || 
bovenbouw: aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, 
scheikunde, wiskunde, talen en science) en je kan er ook prijzen en 
reizen mee winnen! Dus, kan jij probleemoplossend denken, heb je 
doorzettingsvermogen, ben je competitief en enthousiast? Doe dan 
mee! Deelname is online via Learnbeat op een zelfgekozen moment.

Onder leiding van:   mw. Van der Waal
Voor wie:    3 H/V en 5/6 V 
Maximaal aantal deelnemers:  onbeperkt
Waar:    lokaal 010

VR


