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SAMEN NAAR HET HLW

Hallo Wereld
Ons Hallo Wereld-profiel sluit perfect aan op onze onderwijsvisie: talentontwikkeling,
uitdagend onderwijs en het verleggen van grenzen. Tijdens de Hallo Wereld-lessen kun
je jezelf goed ontplooien. Samen stappen we de grote, wijde wereld in. Zo word jij een
echte wereldburger.
Hallo Wereld, denken, durven, doen

Jij wil toch ook meer weten over de wereld om je heen en jouw horizon verbreden? Dat kan op
het HLW met creatieve, sportieve en vooral uitdagende lessen. Lessen die je zelf kan kiezen.
Hallo Wereld-lessen zijn leuke, activerende lessen. Samen ontwikkelen we jouw kritisch denkvermogen en jouw creativiteit en verrijken we je kennis.
Hallo Wereld-lessen worden gegeven in kleine groepen. Je krijgt veel aandacht en je leert er
leerlingen uit andere klassen kennen. Welke Hallo Wereld-lessen je volgt, bepaal jij. Jij kiest.

Hallo Wereld-lessen kiezen, hoe werkt dat?

Drie keer per jaar maak je een keuze voor een Hallo Wereld-les.
Die volg je acht weken lang één keer per week. Heb je de Hallo
Wereld-les na acht weken goed afgesloten, dan ontvang je een
certificaat. Daarna kan je een nieuwe keuze maken voor de
volgende periode.

Hallo Wereld-lessen en je rooster, hoe zit dat?

In de eerste klas zijn de Hallo Wereld-lessen op het eerste uur ingeroosterd.
Daarna volg je het gewone lesrooster van jouw klas met vakken die voor
iedereen verplicht zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, techniek, beeldende vorming en theater. In de tweede klas volg je ook nog natuurkunde en
Duits. Dan zijn de Hallo Wereld-lessen op het 7e uur ingeroosterd.
Lessen voor ondersteuning en begeleiding (huiswerkklas en
steunlessen) worden ook aan het eind van de dag gepland.

De Hallo Wereld-lessen
Nieuwsgierig naar de Hallo Wereld-lessen?

Lees hieronder welke mogelijkheden er zijn om jouw
creatieve, technische, muzikale, sportieve of intellectuele
talenten te ontwikkelen.

Kunst op Tafel

Bij Kunst op Tafel kleden we de eettafel zo mooi mogelijk aan, zodat alles
nog lekkerder en aantrekkelijker lijkt. Je beschildert een bord, boetseert een
onderzetter en maakt een placemat.
Daarnaast gaan we net als de grote schilders uit de 17e eeuw, zelf een
stilleven schilderen. Tijdens een bezoek aan het Rijksmuseum laten we ons
inspireren door prachtige schilderijen van eettafels met heerlijke etenswaren.

In de laatste les dekken we de tafel met
onze zelfgemaakte borden, onderzetters
en placemats en genieten we samen
van een knabbeltje en een drankje.

Theater

Wie staat daar te schitteren op het podium? Een koningin,
een profvoetballer, Romeo of Julia…? Kies maar uit wie jij
wilt zijn…., want in deze theaterles sta jíj in de spotlights!
Je leert geheimzinnige, gekke, romantische of juist stoere
scènes spelen. Je krijgt leuke, leerzame toneel- en acteeropdrachten waar je je fantasie op los kunt laten en waardoor
je goed leert acteren.

Hello Beat

In deze lessen doen we veel aan de hand van
bekende popnummers. We besteden veel
aandacht aan zang en stemgebruik: timing,
zuiverheid en improvisatie. Maar ook gaan
we op zoek naar andere manieren van geluid
maken, zoals bodysounds, percussie, trash
percussion en omgevingsgeluiden. Daarnaast
leer je wat ‘loopen’ is.

Programmeren met
Python en Javascript
Word lid van the Nxt Generation!
Maak op interactieve wijze kennis met de twee meest
gebruikte programmeertalen ter wereld: P
 ython en Java
script, de talen waarmee onder a
 ndere Google, Instagram,
Netflix en Spotify zijn gebouwd. Om te begrijpen hoe deze
applicaties in elkaar zitten én zelf aan applicaties te werken
is het essentieel om ‘computational thinking’ toe te passen.
De skills hiervoor leer je in deze Hallo Wereld-les.

Hallo Onderneming

In een groepje van 3 à 4 leerlingen
ga je aan de slag met het starten van een
eigen bedrijf. Samen bedenk je een product,
geef je het een pakkende naam en ontwerp je
een logo. Ook denk je na over hoe je het product
onder de aandacht kan brengen. De docent
helpt bij het maken van het product en de
presentatie ervan. Onthoud wel, een goed
ondernemer is ondernemend, creatief
en denkt ‘out of the box’.

Ontdek jij graag de
wereld om je heen,
de natuur, politiek of
andere landen?
Dat kan bij:

Robotwise

Iedere les heeft een andere activiteit en opdrachten,
waarbij je samenwerkt met andere leerlingen. Je bouwt
en programmeert verschillende robots van LEGO,
maakt kennis met online programmeerplatformen,
ontwerpt en maakt een eigen website en….......
je leert nog veel meer.

DJ: Digitaal componeren

Ken jij de grote Nederlandse DJ’s:
Hardwell, Martin Garrix, Afrojack of
Armin van Buuren?! Ben je benieuwd
hoe zij muziek maken? En wat daar
allemaal bij komt kijken? Je leert bij
deze Hallo Wereld-les digitaal componeren. Onder leiding van een muziekdocent en een muziekproducer worden
er geluiden bedacht, uitgeprobeerd,
opgenomen en geëdit.

Hello Bird

De kokendhete Sahara is een rustplaats voor trekvogels. Albatrossen plonsen in het water voor de kust van Amerika. En vlakbij, langs de Sloterplas, vinden we Egyptische nijlganzen, Turkse
tortelduiven, bonte spechten en nog veel meer.
Tijdens de les bekijken we samen vogels op video en gaan we
samen vogels spotten bij de Sloterplas. Er zijn zo heel dicht bij
school diverse inheemse vogelsoorten en ‘buitenlandse toeristen’
te ontdekken.
Het hoogtepunt van deze lessen is een excursie naar Avifauna,
dé vogeldierentuin van Nederland. Hier bewonderen we niet
alleen bijzondere uitheemse vogels, maar zien we ook demonstraties met roofvogels.

Hallo Natuur

We gaan naar buiten en laten klas en
boeken voor wat ze zijn. Onder begeleiding van een enthousiaste bioloog
gaan we op zoek naar natuurlijk leven
in de stad. Je vindt het hier om de
hoek, aan de Sloterplas. De les wordt
bepaald door wat we tegenkomen.
Geen les zal hetzelfde zijn, geen les
zal binnen zijn. En ook al leggen we
de boeken aan de kant, na onze expedities in de buitenlucht, ben jij straks
een wandelende encyclopedie die
alles weet over de ‘wilde stad’.

Hello World News

Klimaatverandering, sociaal-economische ongelijkheden, kinderrechten, de
positie van vrouwen, gelijke rechten,
oorlogen enz., er is veel gaande in
de wereld. In deze Hallo Wereld-les
bespreken we in het Engels actuele
thema’s. Daarna kies je een land uit en
een probleem waarmee dat land kampt.
Je bedenkt er een oplossing voor en
presenteert deze aan de groep.

Ben jij meer een denker
dan een doener?
Ook jou heeft Hallo Wereld
genoeg te bieden
Creatief Denken

Is iemand dom wanneer hij of zij een fiets verzint met
vierkante wielen of zou zo’n fiets soms best weleens
handig kunnen zijn? Kunnen we het stuur misschien ook
weglaten? Bij Creatief Denken bedenk en ontwikkel je zelf.
Je hersenen herhalen niet de trucjes die ze van een juf
of meester of uit een boek hebben geleerd. Nee, ze gaan
voor zichzelf aan de gang. We doen tijdens deze lessen
veel spelletjes. Spelletjes om onze ideeënmachine op gang
te helpen. Daarvoor werken we vaak met beeldmateriaal,
filmpjes, foto’s en tekeningen. Wat is er nou leuker?

Schaken en dammen

Schaken en dammen zijn goed voor je
hersens, je wordt er slimmer van! Het
zijn waardevolle spellen, die makkelijker te leren zijn dan je denkt. Er
wordt in deze Hallo Wereld-les vooral
veel en gezellig met elkaar gespeeld.
Natuurlijk is het wel de bedoeling dat
je je niveau verbetert en je een damof schaakcertificaat gaat behalen! Aan
het einde van de cursus bezoeken we
bovendien een jeugddamtoernooi en/
of een jeugdschaaktoernooi.

Hallo Wereld in de bovenbouw

Vanaf de derde klas wordt Hallo Wereld anders
vormgegeven.Het verbreden van je horizon, verdieping van kennis en inzicht, talentontwikkeling,
zelfontplooiing en uitdaging staan in de bovenbouw
nog steeds centraal. Maar anders is dat de projecten
en activiteiten van Hallo Wereld dan vooral gericht
zijn op loopbaan- en studiekeuze. Vanzelfsprekend
horen daar bezoeken aan mbo/hbo-instellingen en
gastlessen die deze instellingen verzorgen bij, net als
sollicitatietrainingen, universitaire masterclasses etc.
Zo helpen we je bij de keuze voor vervolgonderwijs.
Mavoleerlingen krijgen deze studie- en loopbaan
oriëntatie al vanaf de tweede klas, omdat zij al vroeg
voor een sector moeten kiezen.

Girlpower

Who run the world? ... Girls! Girls! Girls!
Bij Girlpower leer je alles over sterke meiden en vrouwen.
Van Ariana Grande (zangeres) tot Serena en Venus Williams
(toptennissters) en van Hillary Clinton (politica) tot Katherine
Johnson (wiskundige). Welke powerladies inspireren jou?
Wat is jouw kracht? Wat zijn jouw talenten? Ontdek dat je
alles kunt bereiken als je het echt wil.

Andere Hallo Wereld-activiteiten in de bovenbouw
spelen in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met externe partners ontwikkelen we
lesmodules waarop leerlingen zich kunnen inschrijven. Thema’s zijn o.a. design, fashion, technologie,
communicatievaardigheden en persoonlijke financiën. Het doel is hierbij steeds om de nieuwsgierigheid
van de leerlingen te prikkelen en ze uiteindelijk tot
een gedegen studiekeuze te laten komen.

Portfolio

Van alle activiteiten die je gedurende je school
hebt gedaan, dus ook de Hallo Wereld-activiteiten,
ontvang je certificaten en bewijzen. Die worden
verzameld in een persoonlijk portfolio. Steeds meer
vervolgopleidingen en werkgevers vragen hierom.

Mariam

HLW-les: NXT Generation
Bij deze les leer je de
programmertaal Python.
Superinteressant.

Saffana
HLW-les:
Hello World News
Het is een leuke en informa-

Open avonden

Di 31 januari
Inloop
Wo 1 februari
18.30-21.00 uur

tieve les, waar je met elkaar
over nieuws kunt praten.
Echt een aanradertje.

Chaimae

HLW-les: Hello Food
Dit is een heel leuke les,
want ik hou van lekker
eten en koken is altijd
leuk om te doen.

Informatie
avond TTO

Donderdag
9 februari
19.00-20.30 uur
Let op!
Programma start
om 19.00 uur
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