TEN BEHOEVE VAN SCHOOLJAAR 2023 - 2024

TOELICHTING MARTINUSUREN, FAST LANE
ENGLISH EN DE SPORTKLAS

OP HET MARTINUSCOLLEGE VINDEN WIJ HET BELANGRIJK DAT JIJ ZELF INVLOED HEBT OP HOE JE
LEERT EN WAT JE LEERT. DAT BEGINT AL BIJ HET KIEZEN VAN MARTINUSUREN OF DE KEUZE VOOR
FAST LANE ENGLISH OF ONZE SPORTKLAS

FAST LANE ENGLISH
Wil jij kunnen dromen, denken, spreken, lezen en schrijven in het Engels? Wil jij een wereldwijd erkend diploma Cambridge
Engels halen? Vind jij het leuk om mee op reis te gaan naar Engeland en kennis te maken met de Engelse cultuur? Kies dan
voor Fast Lane English.
Fast Lane English is beschikbaar in de mavo/havo, havo/atheneum en atheneum/gymnasium brugklas en betekent 2 uur per
week extra praktijklessen Engels. Je leert spelenderwijs goed Engels spreken, schrijven, lezen en luisteren. Je gaat theater
maken met o.a. Phileas Fogg Theatre Company en op excursies. It's going to be a lot of fun!
Leerlingen die kiezen voor Fast Lane English, kiezen geen marTINUSuren.

DE SPORTKLAS VMBO/KADER
Heb jij een vmbo/kader advies? Vind jij het leuk om te sporten, op welk niveau dan ook, en om nieuwe dingen te proberen? Dan ben jij
geschikt voor de sportklas!
Kiezen voor de sportklas betekent dat jouw schooldag elke dag begint met een uur sport. Na het sporten ben je helemaal fit voor de rest
van de dynamische schooldag. Je werkt met actieve onderwijsvormen aan je andere schoolvakken. Door middel van coachgesprekken in
kleine groepjes en je mentorles (in de gymzaal!), word jij goed begeleid en in de projectweken werk jij aan leuke projecten gericht op
sport. Voor het maken van jouw huiswerk is tijdens de lessen tijd ingeruimd.
Leerlingen uit de sportklas kiezen geen marTINUSuren.

DE SPORTKLAS MAVO/HAVO
Heb jij een mavo/havo advies? Vind jij het leuk om te sporten, op welk niveau dan ook, en om nieuwe dingen te proberen? Dan ben jij
geschikt voor de sportklas!
Kiezen voor de sportklas betekent dat jouw schooldag elke dag begint met een blokuur sport. Na het sporten ben je helemaal fit voor de
rest van de dynamische schooldag. Je werkt met actieve onderwijsvormen aan je andere schoolvakken, leert in de praktijk tijdens Mavo
Moves en werkt aan modules als EHBO, gezondheid en voeding of bedrijfsbezoeken. Door middel van coachgesprekken en mentorles (in
de gymzaal!), word jij goed begeleid.
Iedere schooldag is er ook een uur tijd ingeroosterd om onder begeleiding en in alle rust alvast huiswerk te maken op school.
Leerlingen uit de sportklas kiezen geen marTINUSuren.
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MARTINUSUREN

DIGITAL

Kies jij niet voor de sportklas of voor
Fast Lane English? Dan kies jij twee
modules van onze marTINUSuren. Dit
zijn uren waarbinnen jij verschillende
leuke activiteiten onderneemt en met
jouw passie aan de slag kunt. Er is
keuze uit:
podium
sport
digital
techniek atelier
creatief atelier
foodlab
MarTINUSuren heb je twee uur per
week en een module heb je voor een
periode van een half jaar.

Onze wereld is niet meer voor te
stellen zonder computers. Die zien we
overal in ons leven: tablets,
smartphones, televisies, drones en
zelfs in auto's. Al deze apparaten
worden geprogrammeerd. Er zijn
steeds meer mensen nodig die
begrijpen hoe je dat doet.

PODIUM

SPORT
Iedereen met plezier in sport, met veel
energie en een goede inzet is van harte
welkom bij sport. Je hoeft absoluut geen
goede sporter te zijn. Misschien ontdek je
de sport waar je in uitblinkt wel bij ons!
Sport kun je twee keer kiezen; tijdens elke
module komen andere sporten aan bod.

Alle podiumtalenten opgelet! Houd jij
van muziek maken, acteren en zingen?
Bespeel je een instrument of zou je
dat graag willen? Kies dan voor
podium. Bij deze actieve module ga je
aan de slag als acteur, muzikant of
danser. Ervaring of niet: iedereen kan
bij podium meedoen. Hier ontdek je
wat bij jou past: keihard losgaan op
de drums, een mooie melodie tijdens
de keybordles of juist stralen op het
podium met een stoere gitaarsolo.

Zo ga je tijdens een tijdvak bijvoorbeeld
schaatsen op de schaatsbaan, turnen in
een turnhal of je leert mensen veilig op de
grond te gooien in een judozaal. Ook
maak je bijvoorbeeld kennis met een sport
als smashbal of ga je in een atletiek
meerkamp je atletische grenzen
verleggen.

In een half jaar werk je met een
enthousiaste groep aan spetterend
toneelstuk waarin iedere leerling zijn
eigen talent kan laten zien. Ook zijn
we altijd op zoek naar leerlingen die
mee willen werken achter de schermen
als lichttechnicus, decorbouwer,
kostuumontwerper of grimeuse.

Vind jij het leuk om:
actief en sportief bezig te zijn;
samen te werken en te
organiseren;
nieuwe sporten te ontdekken;
je grenzen te ontdekken?
Dan is sport echt wat voor jou!

Durf je in de schijnwerpers te staan
en krijg je graag applaus? Dan is
deze module echt geknipt voor jou!

Het andere tijdvak heeft vier thema's:
softbal, water, funsports en demo
sporten.

Digital biedt een kijkje in de keuken
van de verschillende aspecten van de
digitale wereld van nu en de toekomst.
Je leert stap voor stap:
hoe een computer werkt en
'denkt';
hoe je veilig online kunt surfen en
kunt communiceren;
hoe je met je digitale omgevingen
om kunt gaan;
hoe je een computer kunt
programmeren en ervoor kunt
zorgen dat hij doet wat jij hem
vertelt.
creatief en logisch denken.
Op deze manier maak je kennis met
'de achterkant' van het internet en
leuke nieuwe technologieën zoals 3D
printen en robots.
Wil jij je verdiepen in de digitale
wereld? Kies dan voor digital!
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TECHNIEK ATELIER

Mensen zijn makers. Al zolang mensen bestaan, maken zij dingen: kleding, fietsen,
auto's, meubels. Veel dingen worden in fabrieken gemaakt, maar het is ook erg
leuk om zelf creatief te denken en dingen met je handen te maken; dat doe je bij
techniek atelier.
Je maakt op een leuke en praktische manier kennis met verschillende
techniekwerelden.
Je maakt werkstukken van diverse materialen.
Je werkt met verschillende gereedschappen.
Vind jij het leuk om creatief te denken en aan de slag te gaan met
verschillende materialen en gereedschappen? Kies dan voor techniek
atelier.

FOODLAB
Bij foodlab leer je lekkere en gezonde internationale voeding
bereiden en proeven. Daarnaast leer je over verschillende
eetgewoontes en gebruiken. Je gaat zelf koken, onderzoeken en
gaat op een excursie die met voeding te maken heeft. Kortom:
creatief met voeding op alle vlakken!
Hou jij van koken, nieuwe recepten, eten en de wereldse
keuken? Kies dan voor foodlab!

CREATIEF ATELIER
Tegenwoordig verschilt een kunstenaar niet meer zoveel van een ontwerper. Hij
of zij ontwerpt een mooie lamp of maakt een prachtig beeldhouwwerk of
schilderij.
Bij het creatief atelier kun je naast het ontwerpen van bijvoorbeeld kleding en
sieraden ook leren schilderen, met keramiek leren werken, grafische technieken
onder de knie leren krijgen en nog veel meer. Alles kan!
Museumbezoek is ook een onderdeel van deze module. Aan het eind is er een expositie van jouw ontwerpen en kunstwerken waar je
uiteraard trots op bent.
Dus... ben jij creatief? Hou je ervan om zelf iets leuks, nieuws of origineels te maken? Je hoeft geen ervaring te hebben, als
je maar zin hebt om beeldend bezig te zijn. Ontdek je talenten en kom naar het creatief atelier!
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