
 
 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) groep 8, 
 
We hopen dat jullie van onze open avonden een aantal weken geleden genoten hebben en dat jullie 
enthousiast zijn geworden door wat jullie gezien hebben. 
 
Op 27 januari 2023 willen we jullie graag nog kennis laten maken met onze keuzevakken; Werelds 
Eten, Sportplus en Tech.  
Voor deze keuzevakken organiseren we een workshop waarin je snel ervaart wat dit keuzevak 
inhoud. Je ontdekt dan of dit vak wel of niet bij je past. 
 
Als je je bij onze school inschrijft kies je namelijk voor één van deze drie keuzevakken. Dit keuzevak 
volg je dan twee lesuren per week in klas 1 en klas 2. 
Het maakt niet uit of je de mavo-route of de @havo-route kiest. 
 
Iedere workshop duurt een half uur. Je kunt bij het inschrijven aangeven van welke keuzevakken je 
een workshop wilt volgen. Inschrijven kan tot en met maandag 23 januari 2023. De eerste workshop 
begint om 18.40u en om 20.30u eindigt de laatste. 
 
Op dinsdag 24 januari ontvang je op het emailadres dat je bij inschrijving opgeeft de tijden waarop je 
bij welke workshop aanwezig moet zijn. 
 
De leerlingen groep 8 worden voor iedere workshop meegenomen naar het vaklokaal van de 
workshops. De ouders kunnen in de aula vragen stellen of wachten tot de workshop is afgelopen. 
Middels camera’s die we ophangen in het lokaal van de workshop zorgen we ervoor dat vanuit de 
aula ook meegekeken kan worden bij de workshops. Uiteraard kunnen de ouders een kopje koffie 
nuttigen. 
 
Nu volgt wat informatie over de keuzevakken. 
 
Werelds Eten 
Ben je geïnteresseerd in voedsel uit alle continenten? Vind je het leuk om in de keuken te staan en 
een gerecht te presenteren? Wil je meer weten over waar eten vandaan komt en ben je 
geïnteresseerd in verschillende culturen? Dan is dit keuzevak iets voor jou! 
In twee jaar tijd leer je veel verschillende gerechten bereiden en kun je in een restaurant ook het 
gastheer- of gastvrouwschap je eigen maken. 
 
Sportplus 
Vind je sporten heel erg leuk en is vier uur per week sportles niet genoeg voor je? Vind je het ook 
leuk om met andere sporten in aanraking te komen die je in de “gewone” sportlessen niet krijgt? Dan 
is sport plus iets voor jou. Twee uur per week maak je kennis met sporten die in de vorm van clinics 
gegeven worden. Dat zou dus bijvoorbeeld roeien of rugby kunnen zijn. 
 
Tech 
Verwar dit vak vooral niet met het vak techniek. De tijd van alleen met hamers, schroevendraaiers en 
tangen werken is voorbij. Bij het keuzevak Tech maak je kennis met 3D-printers, lasersnijders,  



VR-brillen en technische ontwikkelingen. Je ontwerpt op de computer iets wat je wil maken en je zet 
daarna de 3D-printer aan het werk. 
Bij dit vak krijg je een blik op de technologische toepassingen van de toekomst. Ben jij de techneut 
van de toekomst? 
 
Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/x6qbxvePkK7M49S79 
 
 We zien jullie graag op 27 januari! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Norbertus Gertrudis Mavo 
 

https://forms.gle/x6qbxvePkK7M49S79

