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Beste leerlingen van de 2e klas, 

Zoals jullie inmiddels weten van vorig jaar is er voorafgaand aan de herfstvakantie 
altijd een projectweek. Die week is bedoeld om wat langer stil te staan bij een thema 
en dan ook eens op een andere manier dan normaal! 

Vorig jaar, in de brugklas, was jullie thema: Kunst in allerlei vormen.  

Dit jaar is het thema: De wereld in! 

We hebben een gevarieerd programma voor jullie samengesteld, waarin jij (verder) 
de wereld en de toekomst inkijkt. Blader maar eens door dit boekje en je zult zien dat 
er allerlei onderwerpen aan bod komen: van nadenken over (levenskeuzes en 
werken, tot (zelf-) respect en -acceptatie en tot genieten en beperken van je 
telefoongebruik! 

Veel plezier de komende week! 

 

Mocht je vragen hebben: benader een klasgenoot of je mentor eerst even, misschien 
weet hij/zij het en anders kom je naar 014. Daar zitten Simone Steuns, Kristel de 
Kort , Laetitia Muurmans en Sander van Hal en zij helpen je graag verder! 
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Maandag 7 oktober “The Real Game” 

9.30 uur tot 14.30 uur in lokaal 216 met ALL 

 

In The Real Game verplaats je je in het leven van een volwassene, als het om werk en 
dromen gaat. Je ervaart 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. Jullie zijn 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 je klasgenoten na over wat je dinsdag 
allemaal gezien, gehoord en gedaan hebt.  

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

 

Dinsdag 8 oktober “The Real Game”  

 

Vandaag loop je een dag met één van je ouders of een andere bekende op het werk mee.  
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Woensdag 9 oktober “Paarse vrijdag” 

 

9.00 uur tot 13.00 uur in lokaal 205 met ALL 

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

kaarten/Paarse 
Vrijdag 

COC  

gastspreker 

 poster 
maken 

poster maken 

 
Vandaag gaan jullie 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 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. 
 
Wij gaan met jullie in gesprek over de rol van LHBT ( lesbisch, homo, biseksueel, 
transgender) in bijvoorbeeld reclame, voetbal, televisieseries en vriendschap en wat jullie 
daarvan vinden. 
Er zijn gastsprekers die je laten nadenken over hoe de sfeer op school is en die vertellen 
over hun seksuele geaardheid, over wie ze zijn en welke rol hun middelbare school heeft 
gespeeld bij het uit de kast komen. 
Je krijgt tenslotte de opdracht een poster te maken met als thema: Odulphus, Vrijheid en 
Vrijzinnigheid. De posters worden na afloop op een centraal punt in de school 
tentoongesteld. 
 
We vinden het als school belangrijk hier aandacht aan te besteden. 'Aandacht voor elkaar' 
en 'Kunnen zijn wie je bent' zijn namelijk de pijlers van de school. 
 
De poster mag je digitaal of op papier maken.  
 
Neem materiaal mee dat je daarvoor nodig hebt, zoals je opgeladen chromebook  en 
tekenspullen. Je hebt ook een pauze dus denk aan je lunch.  
 
Noteer hier 3 vragen die je de gastsprekers zou willen stellen: 
 
1…………………………………………………………………………………………………... 
 
2…………………………………………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………………………………………… 
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Donderdag 10 oktober  “Ja wacht even” 

09.45 uur tot 10.45 uur in lokaal 101 
11.00 uur tot 14.00 uur in lokaal 155  met ALL 

 

Hoor jij ook zo vaak “Doe nou eens je telefoon weg” of “Zit je nou alweer op je telefoon?”. 
Van je docenten, ouders, of andere (oudere) mensen die niet begrijpen dat je telefoon 
gewoon belangrijk is. Altijd dat gedoe over die telefoons... Het is niet zo dat je dan niet 
meer oplet, toch? Of dat het ‘maar een telefoon’ is. Volwassenen begrijpen dat gewoon 
niet. Zij zijn niet opgegroeid met Insta, Snapchat en Whatsapp (het enige wat je vader lijkt 
te kunnen appen is “oké”). En maar zeuren over die telefoons. Soms behoorlijk irritant, 
toch?  

Vandaag komt de voorstelling Titel Volgt naar jouw school: een cabareteske voorstelling 
gespeeld door één acteur die zelf ook moeite heeft met afstand te nemen van z’n telefoon. 
Na deze voorstelling krijg je workshops. Deze dag is misschien wel jouw kans om samen 
met je docent nieuwe regels te maken voor het telefoongebruik op jouw school. Dus maak 
hier goed gebruik van!  

 

Neem zo min mogelijk spullen mee tijdens de show (jas en tas in je kluisje) en gebruik je 
telefoon alleen als de acteur dit zegt. Praten en naar het toilet gaan zijn tijdens de show niet 
toegestaan, behalve natuurlijk wanneer dit aan je gevraagd wordt.  

 

Voor de workshops heb je weer je schrijfmateriaal, je compoblok en een opgeladen 
chromebook nodig. Vergeet ook je lunch niet! .  
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Vrijdag 11 oktober “The Real Game”  

9.30 uur tot 12.30 uur in lokaal 216 met SOL 

 

Vandaag praat je uitgebreid na met je klasgenoten over wat je dinsdag allemaal gezien, 
gehoord en gedaan hebt.  

Neem vandaag ook weer je schrijfmateriaal, compoblok, een opgeladen chromebook en  
(eventueel) je lunch mee.  
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