
Projectweek havo 2                        oktober 2019 

Beste leerlingen 2 havo, 

Voor je ligt het projectboekje van klas 2. Dit boekje heb je de hele week nodig om te zien wat 

je gaat doen, waar je moet zijn en welke begeleiding je hebt. 

Je zorgt dat ze elke dag dat dit boekje bij je hebt, schrijfmateriaal, compoblok en een 

opgeladen chromebook. En een lunch. En een fiets. 

Veel plezier! 

Maandag 7 oktober 

 

In The Real Game op maandag,dinsdag en woensdag verplaatst je je in het leven van een 

volwassene, als het om werk en dromen gaat. Ze ervaren welke keuzes je loopbaandromen 

kunnen beïnvloeden. 

Je verwerkt de uitkomsten uit deze oriëntatie in je antwoorden op de vragen naar je 

ontwikkeling: waar ligt je belangstelling? Waar ben je goed in? Wat kun je al en wat zou je 

nog willen ontwikkelen? Het is een eerste kennismaking met de voorbereiding op de 

profielkeuze in klas 3. Je bent hier twee dagen op school mee bezig, maandag en 

woensdag. Je bereidt je  o.a. vandaag voor op de meeloopdag door het bedenken van 

goede interviewvragen. Dinsdag loop je een dag met één van je ouders of een andere 

bekende op het werk mee. Woensdag praat je uitgebreid met klasgenoten na over wat je 

dinsdag allemaal gezien, gehoord en gedaan hebben. 

 

Maandag 9.30-12.30 lokaal leraar 

H2A 104 NEA 

H2B 106 VRE 

H2C 202 THE 

 

 

 



Maandag 13.00-14.30 lokaal leraar 

H2A 104 NEA 

H2B 106 ROR 

H2C 202 THE 

 

Dinsdag 8 oktober 

 

Je loopt een dagje mee mee met je ouders, familie of kennis om te ervaren hoe het is om te 

werken. 

Woensdag 9 oktober 

 

Vandaag praat je uitgebreid met je klasgenoten na over wat ze dinsdag allemaal gezien, 

gehoord en gedaan hebben tijdens hun meeloopdag op dinsdag. 

 

Woensdag 9.00-12.30 lokaal leraar 

H2A 104 BRS 

H2B 106 VES 

H2C 204 DIM 

 



Donderdag 10 oktober 

Odulphus werkt! 

Vandaag maak je kennis met 3 vertegenwoordigers van organisaties die jouw klas een  

handje gaat helpen. In totaal stellen 9 vertegenwoordigers zich voor ( 3 per klas) d.m.v. een 

wervende pitch over hun organisatie. Om 10.00 vertellen ze met welke opdracht de klas in 

groepjes van 10 op pad gaat. Tussen oktober en december vervullen jullie in groepjes van 

ongeveer 10 leerlingen de opdracht en laten ze zien dat Odulphus ook naar buiten kijkt. De 

opdracht varieert van van reclame maken via social media, tot het leveren van 300 

zelfgemaakte kerstkaarten. 

We houden tot Kerst contact over de opdracht met de organisaties. Daarna presenteren 

jullie op school wat je gedaan hebt voor betreffende organisatie.  

Zorg dat je telkens schrijfmateriaal, compoblok en een opgeladen chromebook bij je hebt. En 

een lunch. En een fiets. 

Na afloop van het bezoek op locatie fiets je samen met je groepje en de docent terug naar 

school. 

Donderdag 9.00-10.15 lokaal leraar 

H2A 003 BRS 

H2B 004 DIM 

H2C 006 THE/VRE 

 

Donderdag 10.15-13.30 locatie leraar 

H2A Verzorgingstehuis Padua: 
Paus Adriaanstraat 60 
Tilburg 
Het Vierde Geschenk: Pater 
Dondersstraat 14 Tilburg 
Kringloop Tilburg: 
Ceramstraat 12 Tilburg 

ZAJ 
 
 
2 vierdeklassers 
 
2 vierdeklassers 

H2B Buurtsport: Stappegoorweg 
1 Tilburg (bij  zwembad) 
Voedselbank: Beelaarts van 
Bloklandstraat 13 Tilburg 
Vincentiusshop: 
Veemarktstraat 37 Tilburg 

THE 
 
2 vierdeklassers 
 
2 vierdeklassers 

H2C Spoorpark 
 
Rest Van Harte 
Grasveld Toine Hendrikx 

VRE 
 
Leerlingen blijven op school 
om van Resto van Harte en 
Toine Hendrikx extra info te 
krijgen. 



Vrijdag 11 oktober 

Paarse Vrijdag 

 

Vandaag ga je je voorbereiden op de Paarse Vrijdag die dit jaar op 13 december valt. 

Paarse Vrijdag wordt in Nederland sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december 

gehouden. In 2017 waren dat maar liefst 900 scholen.  

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren, leraren en onderwijsondersteuners paars 
dragen om die dag extra uit te stralen dat op ook Odulphus iedereen zichzelf kan zijn 
ongeacht geaardheid of seksuele oriëntatie. 
De kleur paars is afgeleid van het paars in de regenboogvlag, waarin paars staat voor 
kracht. 
 
Fortis in Fide is de lijfspreuk van onze school: Sterk in Vertrouwen. Vertrouwen is een van 
de vijf kernwaarden waarop de reputatie van het Odulphus is gebouwd. 
 
Twee van deze waarden zijn Vrijheid en Vrijzinnigheid. ‘De school biedt leerlingen en 
medewerkers persoonlijke en intellectuele vrijheid en de ruimte om zichzelf te zijn. Daarbij 
gaat het om openheid, transparantie en de durf je uit te spreken. Dit vormt de basis voor een 
vrijdenkende gemeenschap.’  
 

Dit zijn de activiteiten voor vandaag: 

- Sprekers gaan met jullie  in gesprek over seksuele diversiteit en laten je nadenken 
over hoe in dat verband de sfeer op Odulphus is. Het persoonlijke verhaal van deze 
mensen speelt een belangrijke rol in deze les. Wanneer de gastspreker naar de 
volgende groep vertrekt, loopt een leerling mee naar het juiste lokaal 
 

 
Noteer hier 3 vragen die je de gastsprekers zou willen stellen: 
 
1…………………………………………………………………………………………………... 
 
2…………………………………………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

- Je gaat met de klas en in kleine groepjes aan de hand van stellingen in gesprek over 
de rol van LHBTQ ( lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer) in bijvoorbeeld 
reclame, voetbal, televisieseries en vriendschap.  De stellingen gaan van 
minderheden in Nederland over naar minderheden in de klas. Vervolgens naar 
anders zijn en hoe daarover door jou en je klasgenoten wordt gedacht.  

 

- In zelfgekozen tweetallen maak je een poster op A3 formaat, op papier of digitaal.  
De posters hangen we op een centraal punt op NHR 99 en NHR 182 op.  

 



 
Overzicht activiteiten 

 

Vrijdag 9.00-13.00 
 

lokaal leraar 

H2A  
 

106 NEA 

H2B 
 

204 DAE 

H2C 
 

205 WEF 

A2A 114 MOT 
 

G2C 206                        SPI 
 

 

 

Vrijdag 9.00- 9.50 9.50-10.40 pauze 11.00-11.50 11.50-12.40 

H2A COC 
gastspreker 

kaarten/Paars
e Vrijdag 

 poster maken poster maken 

H2B 
 

COC 
gastspreker 

kaarten/Paars
e Vrijdag 

 poster maken poster maken 

H2C kaarten/Paars
e Vrijdag 

COC 
gastspreker 

 poster maken poster maken 

A2A  kaarten/Paars
e Vrijdag 

COC  
gastspreker 

 poster maken poster maken 

G2C kaarten/ 
Paarse 
Vrijdag 

poster maken  COC 
gastspreker 

poster maken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


