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Hey toekom
Je gaat naar school voor het leren van diverse
vakken waaronder onder andere Nederlands,
Engels, biologie, wiskunde en geschiedenis. Jij volgt
deze vakken en hierbij vergroot je je vaardigheden
en je kennis wordt verbreed. Maar iedereen is
anders. Waarschijnlijk heb jij andere interesses en
talenten dan je klasgenoten. Dit is de reden dat
wij jou de mogelijkheid bieden om zelf te kunnen
kiezen welke programma’s je wilt volgen om je
talenten achterna te gaan!
Wanneer je voor één van deze richtingen kiest volg
je vier uur per week het onderdeel, het programma
is verdeeld over twee lesdagen. Het schooljaar
is verdeeld in vier periodes van acht weken. Na
iedere periode is er een highschooldag en na twee
periodes is er een speciale highschoolavond waar jij
jouw familie en vrienden laat zien wat je allemaal
gedaan hebt!
Ben je al een beetje nieuwsgierig geworden?
Binnen onze highschool worden verschillende
richtingen aangeboden, lees dus snel verder.
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Da Vinci

PPV
Houd je van proefjes, practicum-onderzoek
en veldwerk? Dan is deze highschool geschikt
voor jou. We onderzoeken organen, gaan
op stap in de natuur en doen proefjes in
het lokaal. Van ogen, longen en hart naar
badbruisballen, plastic maken en moleculair
koken. En van planten, dieren en bloemen
in de natuur en op de snijtafel tot scrub en
zelfgemaakte thee van kruiden…

In het Da Vinci highschoolprogramma bekijk jij de
wetenschap vanuit diverse invalshoeken, je ontdekt hier
hoe breed de wetenschap is en wat je er allemaal mee kunt
doen. En wil je meer weten over vakken als informatica,
techniek, scheikunde en natuurkunde? Kies dan voor een
highschoolprogramma van Da Vinci.
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Heb jij altijd al wel eens rechercheur willen zijn?
Op Netflix zie je in politieseries altijd ingewikkelde
zaken bij het oplossen van een moord. Tijdens
dit highschoolprogramma ga je aan de slag met
forensisch onderzoek, niet voor een echte moord
natuurlijk. Je gaat als het ware aan de slag met
praktische vaardigheden van natuur en scheikunde.
Deze vakken krijg je nog niet in de brugklas, maar
dit kan je zien als iets extra’s! Op de laatste dag ga
je zelf aan de slag met je team om een misdrijf op
te lossen. Spannend genoeg?

Da Vinci

Programmeren
Heb jij altijd al wel eens je eigen game willen programmeren?
Tijdens dit highschoolprogramma leer je te denken als
een programmeur van games. Bij het programmeren van
games komt veel om de hoek kijken. Dit programma wordt
onderverdeeld in kleine opdrachtjes die bij elkaar één grote
opdracht vormen. Python is een programmeertaal die veel
gebruikt wordt onder gamers. Ga jij deze taal gebruiken?

Weerbaarheid en zelfverdediging
Ben jij in staat om voor jezelf op te komen of wil je dit juist graag leren?
Ben jij de nieuwe Rico Verhoeven of Badr Hari? Binnen weerbaarheid/
zelfverdediging gaan we aan de slag met fysieke en mentale oefeningen
zodat je steviger in je schoenen komt te staan. De basistechnieken
van zelfverdediging vormen tevens een belangrijk onderdeel van het
programma. Durf jij de uitdaging aan!? Kies dan voor weerbaarheid/
zelfverdediging binnen het highschoolprogramma.

Jong ondernemen
Heb jij altijd al je eigen bedrijf willen opstarten? Tijdens
dit highschoolprogramma start jij samen met andere
collega’s (klasgenoten) een eigen bedrijf waarmee jullie
geld ophalen voor een goed doel. Uiteindelijk heb jij
zelf de verantwoording over je bedrijf, het plan en de
uitvoering. Je wordt begeleid door een docent, maar jij
bent eindverantwoordelijke!

Techniek
Heb jij twee rechterhanden en altijd al gehouden
van robotica, 3d printers en werken met een VR-bril,
ga dan aan de slag in onze nieuwe science room.
In het techniekprogramma komt natuurlijk ook old
school boren, zagen en elektronica aan bod? In dit
higschoolprogramma ga je samen met je klasgenoten
werken aan een leuke opdracht. Jij mag hier zelf
bepalen wat je gaat doen. Het highschool programma Techniek is er
in twee verschillende vormen. Eén programma is breed en algemeen,
maar er is ook een tweede programma dat speciaal gericht is op de
techniekvakken voor Vakhavo3 en verdere bovenbouwjaren.

Sportvissen
Als jij een echte fan bent van vissen ga jij voor dit higschoolprogramma.
Tijdens dit programma ga jij samen met je klasgenoten de natuur in op
zoek naar de beste plekken om te vissen, zowel in zoet als in zout water.
Jij kan met een echte spinhengel van 2.70 m geep, makreel, zeebaars
en platvis binnenhalen vanuit het zoute water. In het zoete water vis je
vooral op karper, giebel en brasem. Naast het vissen leer je ook nog eens
veel over de achtergrond van vissen en de biologische aspecten.
Durf jij het aan?

Koken
Kook jij vaak voor je ouders, familie en vrienden?
Of lijkt het je wat dit vaker te kunnen doen? Tijdens
dit highschoolprogramma ga je samen met andere
leerlingen koken in onze professionele keuken. Daarbij
ga je geen simpele maaltijd op tafel zetten, maar ga
je voor een 7-gangenmenu! Aan het einde mogen je
ouders of andere familieleden komen voor een heerlijk
diner in restaurant Colours waar jij werkt!
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Creative

In het creative highschoolprogramma ben je aan het juiste
adres als je van urban sketching, muziek maken, grime en
dansen houdt. Ben jij creatief genoeg?

Urban sketching
Urban Sketching -12 jaar geleden ontstaan in de USA- is intussen ook
in Europa een hype. Al tekenend leg je je eigen omgeving vast in een
schetsboek en je deelt het online. En dat is veel leuker dan een pic op je
smartphone, want je tekent je beleving en niet een kort vergeetmoment.
Wil je de echte technieken leren van een illustrator die op heel veel plekken
in de wereld heeft geschetst en je alle trucjes vertelt voor een goede
illustratie? Join the club; we komen echt op de meest onverwachte plekken
in Vlissingen om te Urban Sketchen en de rest van de wereld te laten zien
hoe mooi en bijzonder Vlissingen is.

Creative

On Stage
On Stage is het volledige Urban Art programma voor alle
creatives die houden van dans (o.a. hiphop, streetdance,
afro), zang/rap, toneel en beeldende kunst (o.a. street art,
decorbouw). Je werkt toe naar een voorstelling die we
tijdens de Highschoolavond laten zien. Zien wij jou
On Stage?

Beeldende vorming 2D en 3D
Werk jij graag met je handen en heb je leuke en vooral creatieve ideeën?
Tijdens dit highschoolpgrogramma komt je handvaardigheid goed van
pas en leer je allerlei kunstwerken te maken. Je gaat mozaïeken en met
keramiek werken, hiervoor moet je wel tegen vieze handen kunnen
natuurlijk. Er wordt namelijk gewerkt met cement en klei. Eerst leer je de
basistechnieken en zodra je die beheerst, ga je toffe werken maken.

Baking Elements
Ben jij een echte Baking King of een fantastische Cupcake Queen? Of bak
je er juist helemaal niets van, maar wil je het wel leren? Kies dan voor de
High School: Baking Elements. Van klassiekers bij de bakker tot alle mooie
creaties die je voorbij ziet komen op Instagram. Hartig of zoet; met de
juiste elementen en producten leren wij jou hoe jij jezelf of anderen kunt
verrassen met iets lekkers!

Visagie
Raak jij altijd geïnspireerd als je de modellen ziet van
Hollands Next Top Model, of hoe Nikkitutorials of Kim
Kardashian zich opmaken? Je gaat tijdens de lessen stap
voor stap leren hoe je iemand opmaakt. Maar er wordt ook
naar het haar gekeken, hoe steek je kapsels op en vlecht je
in? Er worden verschillende looks gecreërd, van naturel tot
show make-up!

Grafisch Ontwerpen
Hou jij van tekenen en foto’s maken? Wil je meer weten
over handlettering of grafitti? Dan is grafisch ontwerpen
iets voor jou! Je leert alles over logo’s, merken en reclames,
maar ook hoe je een verpakking of een t-shirt ontwerpt.
We gaan een lettertype ontwerpen, posters maken voor
een festival of een goed doel en een cover voor jouw
eigen magazine! We werken met allerlei verschillende
materialen en technieken, zoals markers, collages, papier
en de camera op je telefoon. Ontdek de designer in jou!

Muziek
Speel jij een muziekinstrument of vind jij zingen helemaal
te gek? Tijdens dit highschoolprogramma ga je zelf muziek
maken en produceren. Je leert over allerlei muziekgenres,
van klassieke muziek tot popmuziek. Je gaat naar een
echt orkest en je volgt samen met je medemuzikanten
een workshop van een surprise act. Als afsluiter toon je je
muzikale talenten!
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Sport

• Uitdagende sportactiviteiten
die in een gewone sportles
niet aan bod komen.
• Clinics, zoals snowboarden
en klimmen

Ben jij een zeer gemotiveerde, sociale en sportieve leerling?
En vind je het leuk om met andere leerlingen te sporten.
Kies dan natuurlijk voor highschool Sport!

Highschool Sport
Tijdens uitdagende sportactiviteiten leer je samenwerken en doorzetten. Tijdens het
sporten leer je jezelf en je klasgenoten beter kennen. Je doet dit in een groep waarin
iedereen graag bezig is met bewegen en sporten! Kies je voor highschool Sport dan heb
je dus vier lesuren extra lichamelijke oefening in vergelijking met je klasgenoten.
Deze keuze maak je voor het hele schooljaar.

Sport Special

Topsport Talentschool

Jij bent goed in jouw sport en je wilt alle
kansen benutten om hierin nog beter te
worden. Je bent al lid van de sportverenigingen waar wij mee samen werken.
Onder professionele begeleiding ga jij
hard aan het werk. Dat alles mag je onder
schooltijd doen. Als je voor deze special
kiest, schep je voor jezelf optimale kansen
om de top te bereiken in jouw sport. De
keuze voor een special is voor het hele
schooljaar. Je wisselt dus niet van
programma. Voorwaarde voor het
doorgaan van de specials zijn voldoende
aanmeldingen.

Een Topsport Talentschool is er voor
sporttalenten die school en topsport zo goed
mogelijk willen combineren. Als je een
sporttalent bent, dan betekent sport alles voor
jou. Je hebt er alles voor over om topprestaties
te leveren. Maar natuurlijk heb je er alle
belang bij om ook je schooldiploma te halen
op een niveau dat bij jou past. Een Topsport
Talentschool kan je daarbij helpen. Word je
door je eigen bond erkend als talent en bezit je
een zogenaamde topsportstatus? Dan kom je
op het Scheldemond College in aanmerking
voor de extra faciliteiten die wij kunnen bieden
om sport en school zo goed mogelijk te
combineren.

Onder de specials vallen
de volgende sporten en
sportverenigingen:
• Tennissen bij TOZ
• Turnen bij TSZ
• Basketbal
• Hockey
• Elke andere sport wanneer
je een LOOT-status hebt

JVOZ
Droom jij er van om de
nieuwe Rick van Drongelen
of Ilham Abali te worden?
JVOZ-ers gaan naar school
op het Scheldemond College
en trainen direct aansluitend
4 keer per week. School en
voetbal worden op hoog niveau
gecombineerd.

Dansklas

Dansklas
Jouw passie is dansen, je wilt graag beter worden en
alle dansstijlen leren. Je danst zes uur per week onder
of aansluitend aan schooltijd onder leiding van ervaren
dansleraressen. Naast verschillende dansstijlen, leer je
ook je eigen choreografie
te ontwerpen. Je sluit de
Dansklas periode af met
een voorstelling voor groot
publiek.
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