PROJECT & TALENTUREN 2020-2021

PROJECTEN
KUNST EN CULTUUR
Het project kunst en cultuur start met een museumbezoek of het bestuderen van
een schilderij. Een kunstwerk zal op verschillende manieren benaderd worden. Zo
kan de symbolische betekenis onderzocht worden of wordt de link gelegd met de
tijdsperiode wanneer het werd gecreëerd. Het project mondt uit in de creatie van
een eigen werk, met symbolische betekenis.

SPORT
In het project sport ligt de klemtoon natuurlijk op bewegen, nieuwe sporten leren
kennen. Je zal, op en buiten het schooldomein, met zo veel mogelijk verschillende
sporten kennis maken. Focus ligt hier op sporten en spelen die niet voorkomen in
de les LO.
De verschillende sporten die vorig jaar aan bod kwamen zijn fietsen, klimmen,
rolstoelbasket, hockey, lacrosse, skaten en schermen.

ENGELS
Het doel van dit project is om op een speelse manier kennis te maken met de
Engelse taal. We vertrekken vanuit wat je al weet of denkt te weten in het Engels:
spreekwoorden, grappige vertalingen en taalexperimenten.
Daarna wordt er projectmatig gewerkt, met aandacht voor de vier vaardigheden.
Mogelijke projecten zijn de vier delen van de UK, het verschil tussen Amerikaans
en Brits Engels of werken rond cartoons, liedjes en gedichtjes.

STEM
In het project STEM zal je kennismaken met de STEM-didactiek. Je vertrekt vanuit
een context of een probleem en dit benader je dan vanuit S(science),
T(technology), E(engeneering) en M(mathematics).
Je zal zelf het probleem opsplitsen in te onderzoeken deelvragen, om uiteindelijk
individueel of in groep een oplossing of antwoord te produceren. De leerkracht zal
voornamelijk observeren, begeleiden in functie van planning en tijdsbesteding en
indien nodig bijsturen.

TALENTUREN
SPORT
In het talentuur sport ligt de klemtoon natuurlijk op bewegen, nieuwe sporten
leren kennen. Je zal, op en buiten het schooldomein, met zo veel mogelijk
verschillende sporten kennis maken. Focus ligt hier op sporten en spelen die niet
voorkomen in de les LO.
De verschillende sporten die vorig jaar aan bod kwamen zijn fietsen, klimmen,
rolstoelbasket, hockey, lacrosse, skaten en schermen.

ENGELS
Het doel van dit talentuur is om op een speelse manier kennis te maken met de
Engelse taal. We vertrekken vanuit wat je al weet of denkt te weten in het Engels:
spreekwoorden, grappige vertalingen en taalexperimenten.
Daarna wordt er projectmatig gewerkt, met aandacht voor de vier vaardigheden.
Mogelijke projecten zijn de vier delen van de UK, het verschil tussen Amerikaans
en Brits Engels of werken rond cartoons, liedjes of gedichtjes.

STEM
In het talentuur STEM zal je kennismaken met de STEM-didactiek. Je vertrekt vanuit
een context of een probleem en dit benader je dan vanuit S(science),
T(technology), E(engeneering) en M(mathematics).
Je zal zelf het probleem opsplitsen in te onderzoeken deelvragen, om uiteindelijk
individueel of in groep een oplossing of antwoord te produceren. De leerkracht zal
voornamelijk observeren, begeleiden in functie van planning en tijdsbesteding en
indien nodig bijsturen.

HANDWERK
Ben jij voortdurend creatief bezig en houd je ervan om in je vrije tijd zelf kaartjes,
briefjes te maken? Ben je mee met de nieuwste trends van het handletteren en de
calligrafie? Gaat er meteen een belletje rinkelen bij het woord ‘DIY’? Dan hebben
we jou nodig voor het talentuur handwerk!
We hebben aandacht voor je eigen creaties en ideeën. Er komen projecten aan bod
zoals handletteren, calligrafie, wenskaartjes, haken en nog zo veel meer. Wie weet,
misschien kunnen we zelfs een accessoire of een kledingstuk maken.

DRAMA
Heb je zin om op een podium te staan en de pannen van het dak te spelen? Wil je
graag leren hoe je op een rustige manier voor een groep of klas spreekt? Ben je
klaar om te tonen wat jij in je mars hebt als jonge acteur of actrice? Dan is het
talentuur drama zeker iets voor jou!
We bouwen de lessen langzaam op zodat iedereen zich zelfzeker genoeg voelt om
zich in te leven in een rol of om op de scène te staan. We gaan aan de slag met je
stem en je lichaam door middel van dialoogjes, improvisatieoefeningen en
bewegingstheater. Daarnaast proberen we verschillende theaterstijlen uit.

SCHAKEN EN PUZZELS
In dit talentuur maak je kennis met het schaken. We leren de regels kennen,
onderzoeken openings-en verdedigingsstrategieën en we spelen natuurlijk heel
wat partijtjes schaak.
Daarnaast is er ook ruimte om schaakpuzzels, wiskundige puzzels, denkspellen (vb
Smartgames) en Japanse puzzels (sudoku, beeldpuzzels,…) op te lossen. Zo leer je
logisch nadenken, krijg je meer tactisch inzicht, ontwikkel je analytische
vaardigheden en leer je zelfs discussiëren.

FOTOGRAFIE
Haal jij op leuke momenten ook spontaan je smartphone / fototoestel boven?
Heb je bovendien zin om op een creatieve manier met foto’s aan de slag te gaan?
Dan is het talentuur fotografie echt iets voor jou.
We besteden aandacht aan de compositie van foto’s. Hoe zorg je ervoor dat de
verschillende elementen op je foto een mooi geheel vormen? Deze theorie komt
tot leven wanneer we ons schooldomein fotograferen.
Vervolgens werken we met het programma Photoshop Elements. We verbeteren
de kwaliteit van foto’s en voegen er verschillende samen. We maken ook kaartjes
( kerst, verjaardag, Valentijn ) en uitnodigingen ( feestje ), die we kunnen
afdrukken of online versturen.

NATUUREXPLORATIE
Onze school heeft een unieke ligging, toch?
Wel, in dit uurtje willen we je letterlijk naar buiten brengen en op een andere
manier met “leerstof” in contact brengen. Even ontsnappen aan de druk van het
dagelijkse leven en rust vinden in de natuur is ons uitgangspunt!
Wij gaan dus SAMEN op ontdekking en leren de natuur om ons heen (ver)kennen,
maar ook liefhebben en respecteren!
Ankerpunten hiervoor zijn het ontdekken van de natuur met al onze zintuigen,
zorg dragen voor de natuur, creatief bezig zijn met natuurlijke materialen, op
onderzoek gaan in de nabije omgeving, nestgelegenheid aan de dieren in onze
omgeving bieden en tot rust komen, maar vooral leren genieten van wat de
natuur ons laat zien en voelen.
Op het programma staan o.a. de aanleg van een eigen moestuin en kruidentuin,
vijveronderzoek, onderhoud schoolpark + inventarisatie bomen, aanleg buitenklas
of wilgenhut, creëren van nestgelegenheid voor de diertjes, bouwen van
insectenhotels en vogelvoederhuisjes, stiltewandelingen …
Je ziet het al, voor dit talentuur moet je bereid zijn de handen uit de mouwen te
steken en moet je ook over een grote VOORLIEFDE VOOR DE NATUUR
beschikken!

HET KUNSTATELIER
Ben je graag creatief bezig en wil je nieuwe materialen en coole technieken leren,
dan is Het Kunstatelier zeker iets voor jou! Schilderen aan een echte schildersezel,
werken met klei, experimenteren met verschillende druktechnieken... dit zijn maar
een paar dingen die aan bod zullen komen. Kortom een uurtje per week volledig
gericht op creativiteit.

BEELD EN MONTAGE
We kijken allemaal wel eens een film, bingewatchen series op Netflix en staren
uren naar het scherm van onze smartphone om de leukste filmpjes op social
media te bekijken. Maar… wat als je nu eens zelf de touwtjes in handen kan
hebben? Ben jij zo’n creatieve geest die graag aan de slag gaat met de camera?
Wil jij leren werken met verschillende programma’s en apps om jouw opgenomen
beeldfragmenten nog leuker, dynamischer… te maken? Dan is het talentuur beeld
en montage écht iets voor jou!
Tijdens dit uurtje gaan we aan de slag om jullie creatieve kronkels stap voor stap
om te zetten naar leuk, interessant beeldmateriaal. Gedurende 14 weken werken
we verschillende projecten uit: een stop-motionfilmpje maken, een eigen
fotostrip in elkaar knutselen… Kortom: een talentuur waarbij je jezelf zowel
creatief als digitaal kan uitleven en/of ontplooien.

