
 
 

Programma Projectweek klas 3 Vwo                       07-11 oktober 2019 

 

VERDIEPING 

 

Projecten Vwo klas 3 

Voor de leerlingen die niet op uitwisseling zijn is er een projectweek samengesteld. 

Hieronder vind je alles wat je moet weten. Kijk vooral goed in welke groep je bent 

ingedeeld! Er zijn 4 groepen. De groepen krijg je nog apart aangeleverd. 

 

Maandag, dinsdag en donderdag La Cuisine Mondiale 

De leerlingen verzamelen zich op maandag in 4 groepen en gaan aan de slag met 

het project La Cuisine Mondiale. Op maandag krijg je daarover instructies en kun je 

gelijk aan de slag. Neem je chromebook mee. 

Op dinsdag en woensdag kun je zelfstandig op en buiten de school verder gaan met 

het project; zoek eventueel een plek in de school. Op donderdag 10 oktober is de 

presentatie in de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 7 oktober 9:00-14:15 uur 



La Cuisine Mondiale  Neem chromebook mee. 

 

Groep 1 lokaal 062 docent Rlm 

Groep 2 lokaal 080 docent Vep 

Groep 3 lokaal 081 docent Sta 

Groep 4 lokaal 082 docent Trj/Hsmaa 

 

Korte uitleg project La Cuisine Mondiale 

De leerlingen ontvangen een volledige separate instructie over het project met 

daarbij een groepsindeling. Elke gevormde groep gaat een land uitkiezen waarbij ze 

een relatie onderzoeken tussen voedsel en cultuur. Op donderdag is er een 

presentatie in de aula. 

Elke groep verdeelt zich in 3 subgroepjes. Leerlingen worden ingedeeld als kok, 

vormgever of journalist. De koks maken het gerecht en dienen het op. De 

journalisten verzamelen achtergrondinformatie over het gekozen land, de cultuur, de 

omgangsvormen en de tafelmanieren. De vormgevers illustreren het recept en 

dekken / versieren de tafel. 

In dit project worden leerlingen uit de 3e klassen gemotiveerd om zich te 

interesseren voor gezond en lekker eten uit alle culturen in Nederland. Ze worden 

gestimuleerd op zoek te gaan naar een origineel recept uit een andere kookcultuur 

dan waar ze zelf mee zijn opgevoed. Samen lekker en gezond eten met oog voor 

kleurrijke tradities uit de verschillende keukens! Door te zoeken naar recepten, deze 

te bereiden, te proeven en presenteren, leren de leerlingen koken en alles wat 

daarbij komt kijken. Ook verdiept de leerling zich in de herkomst van de producten 

en in de culturele achtergronden van de verschillende “keukens”; hierdoor leren de 

leerlingen elkaars eetgewoonten en smaken kennen. Door te werken in groepjes 

waarbij het resultaat terugkomt in de presentatie/ wedstrijd op donderdag leren ze 

samen te werken en verantwoordelijkheden te dragen. Een jury zal op donderdag 

alle presentaties proeven, bekijken en beluisteren. Hierbij wordt gelet op kookkunst, 

vormgeving, presentatie en verzamelde culturele informatie. Natuurlijk is er een prijs 

te verdienen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 8 oktober 

Drugs preventielessen door Stichting Chris en Voorkom 



Leerlingen werken aan opdracht o.l.v. instructeur en de lessen hebben een 

interactief karakter. 

 

8:30-     10.10 uur  groep 1 Docent Spi Lokaal 222 

10:30-   12:10 uur groep 2 Docent Dim Lokaal 222 

12:30-   13:20 uur groep 3 Docent Dos Lokaal 222 

13:20-   14:10 uur groep 4 Docent Drq Lokaal 222 

 

Tussendoor van 10:30- 14:15 uur zelfstandig werken aan project La Cuisine 

Mondiale. 

 

Woensdag 9 oktober 

Introductie en bezoek aan Toekomstig techniek en talent beurs in de Koepelhal 

aan de Spoorzone (laatste gebouw op de hoek, kant van de LocHal richting 

centrum). 

 

9:00- 9:30 uur Introductieles 

groep 1 docent Hah  lokaal 006 

groep 2 docent Hsmaa lokaal 080 

groep 3 docent Vej  lokaal 081 

groep 4 docent vek  lokaal 082 

 

Extra docent mee naar Koepelhal= Dhr. S.Hakkers 

 

 

10:15- 11:45 uur Toekomstig techniek en talent beurs in de Koepelhal. 

Leerlingen gaan zelfstandig naar Koepelhal en zorgen dat ze er 10 minuten vooraf 

zijn. De fiets kan daar gestald worden. 

 

Zelfstandig werken aan project La Cuisine Mondiale. 

 

Donderdag 10 oktober Donor Project 

Bij een donorschap sta je niet elke dag stil. Toch is er met regelmaat publiciteit over 

en is er onlangs een wetsaanpassing geweest. 

Op deze donderdag vindt er een college plaats over het donorschap met interactie 

van leerlingen en zijn er externe sprekers (ervaringsdeskundigen), die praktijk 

ervaringen over het donorschap komen delen. 

 

 

 

11:30- 13:00 uur  Groep 1 docent Hel lokaal 073 

11:30- 13:00 uur Groep 2 docent Vaf lokaal 024 

 

13:30-15:00 uur Groep 3 docent Hel lokaal 073 



13:30-15:00 uur Groep 4 docent Vaf lokaal 073 

 

Project La Cuisine Mondiale     / presentaties 

 

11:00-13:00 uur Groep 3 en 4   in aula  Dul/Hsmaa/Vep/Vek 

13:15-15:15 uur Groep 1 en 2   in aula  Trj/Lab/Vek 

 

Bij de presentatie moet je als kookgroep je eigen pannen, borden, bestek, glazen, 

servetten, tafelkleed, muzikale aankleding, ingrediënten en informatiemapje 

meebrengen, met foto’s waarmee je bewijst dat je zelf geïnterviewd en gekookt hebt. 

Probeer thuis alles voor te bereiden. Op school kun je eventueel in de keuken bij de 

aula gerechten warm maken via oven of kookplaat. Ondersteuning daarbij is 

aanwezig in de keuken. Groep 3 en 4 kunnen vanaf 10:30 uur terecht. Groep 1 en 2 

na het Donor Project om 13:00 uur. Opgelet: de leerlingen zijn zelf 

verantwoordelijk voor het opruimen in de aula en het netjes achterlaten van de 

keuken. 

 

 

Vrijdag 11 oktober Vervolg Drugs preventielessen 

 

8:30-  10:10 uur  Groep 3 docent Str  lokaal 222 

10:30-12:10 uur Groep 4 docent Lak lokaal 222 

12:30-13:20 uur Groep 1 docent Vep lokaal 222 

13:20-14:10 uur Groep 2 docent Vep lokaal 222 

 

Vrijdag 11 oktober Lezing door Erfhistoricus Wouter Loef 

 

Hij zal een lezing verzorgen met als onderwerp : De Eerste Brabantse Vrouw 

Locatie= Kapel (101) 

 

13:00-13:30 uur Groep 3  docent Spi/Trj/Vek In de kapel  

13:30-14:00 uur Groep 4  voor alle groepen 

14:15-14:45 uur Groep 1    

14:45-15:15 uur Groep 2 

 

SUCCES en VEEL PLEZIER 

 

 

 


