
Heb jij altijd al rechercheur willen 

zijn? Op Netflix zie je in politieseries 

altijd ingewikkelde zaken bij het 

oplossen van een moord. Tijdens 

dit highschoolprogramma leer je 

wat er allemaal komt kijken bij 

het oplossen van een moordzaak: 

DNA, vingerafdrukken, cryptologie, 

bloedgroeponderzoek, microscopie 

en nog veel meer. Dat alles om 

uiteindelijk bij de highschooldag 

een moordzaak  op te lossen. 

Spannend genoeg?

CSI
Highschoolprogramma Proefjes, practicum-onderzoek en veldwerk
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Houd je van proefjes, 

practicumonderzoek 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, moleculair koken tot planten, 

dieren en bloemen in de natuur.



HighschoolprogrammaGroene Ster 
play for succes

Wist je dat een bezoeker van een 

website binnen 8 seconden de 

beslissing maakt om te blijven of 

naar een andere site te gaan? Wist 

je dat je een “slechte” site zo hebt 

gevonden, maar een goede vinden 

best moeilijk is? En hoe kiest Google 

de volgorde van de sites?

Deze vragen worden allemaal 

beantwoord in Highschool – 

programmeren/website bouwen. 

Hierin krijgen jullie van een 

grafische designer en website 

programmeur de tools om een 

website vanuit het niets zelf te 

creëren.
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Binnen playing for succes Groene Ster 

ga je aan de slag om je zelfvertrouwen, 

een positief zelfbeeld en motivatie te 

vergroten door middel van sport en 

spel waar samenwerken centraal staat. 

Playing for succes Groene Ster zorgt 

met zijn uitdagende lessen ervoor dat je 

positieve leerervaringen opdoet. Verder 

leer je jouw eigen kwaliteiten en 

talenten ontdekken. Aan het 

einde van de periode ontvang je 

een certificaat dat laat zien dat 

je met volle inzet aan jezelf hebt 

gewerkt.

Programmeren e
n

website bouwen



Socialmedia en vor
mgeving

Een berichtje hier, een post 

daar. Het klinkt allemaal zo simpel, 

maar er liggen veel meer mogelijkheden 

binnen social media & vormgeving. Tijdens 

dit programma schiet je het perfecte shot 

of filmpje, bewerk je foto’s of ontwerp je de 

leukste lay-outs helemaal zelf.

Onder begeleiding van een vakspecialist ga 

je aan de slag en haal je jouw creatieve ik 

naar boven en breng je jouw socials 

naar een hoger niveau.

Heb jij oog voor detail en wil jij leren 

omgaan met een fototoestel waarmee 

je het perfecte plaatje kunt schieten? 

Het onderdeel ‘het perfecte plaatje’ is 

dan echt iets voor jou. In tweetallen 

ga je aan de slag onder begeleiding 

van een vakman en leer je de 

kneepjes van het vak. Na verloop van 

tijd trek je er met je medeleerlingen 

en begeleider op uit om buiten het 

perfecte plaatje vast te leggen.

Fotografie Het perfecte plaatje
HighschoolprogrammaHighschoolprogramma
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Hou jij van creatief bezig zijn met je 

handen? Tijdens highschool 3D maken 

wij mooie kunstwerken. Alle niveaus zijn 

welkom, als je maar enthousiast bent. 

We helpen jou op weg met ideeën en je 

leert handigheidjes in het omgaan met 

knutselmateriaal en gereedschap. Leuk 

als je bij ons komt! 

Beeldende vorming 2D Beeldende 
vorming 3D

Highschool 2D neemt je mee in de 

wereld van het platte vlak. Jij gaat 

aan de slag met tekenen, schilderen, 

graffiti, street-art, print techniques  

en nog zoveel meer. Je leert nieuwe 

schilder- en tekentechnieken, 

gebruikt materialen die je nog 

nooit hebt gebruikt, werkt abstract, 

decoratief en realistisch, richt 

exposities in en wordt steeds beter 

in wat je kan. Laat je verbazen door 

de mogelijkheden en jouw eigen 

kunnen..! Zien we jouw bij 2D?



Techniek
Highschoolprogramma

Heb jij twee rechterhanden en altijd 

al gehouden van robotica, 3d printers, 

boren, zagen en elektronica? In dit 

higschoolprogramma ga je samen met je 

klasgenoten werken aan een een leuke 

opdracht. Jij mag hier zelf bepalen wat 

je gaat doen, als jij jezelf al met een 

hamer in de hand ziet staan ben je 

bij dit programma helemaal op je 

plek.
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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?

Sportvissen
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Lego Mindstorms zijn robots van Lego. 

Je moet de Lego zelf programmeren. Je 

kunt de Lego robot programmeren dat hij 

bijvoorbeeld een rondje rijdt (als je een 

Lego robot bouwt met wielen), of dat de 

Lego robot een paar verschillende taken 

achter elkaar uitvoert.

Behalve een Lego robot kan je nog veel 

meer maken van Mindstorms. Verder kun 

je ook nog dingetjes zelf bedenken wat je 

leuk vindt. Als je klaar bent met bouwen 

dan kun je ‘m programmeren. Dat gaat 

met behulp van een programma.

Dus je gaat èn aan de slag met het 

bouwen van verschillende Lego 

robots èn je leert daarbij de robot te 

programmeren!!
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Lego Mindstorms
In de toekomst zijn we op zoek naar echte “Da 

Vinci’s”. Vraag jij je wel eens af hoe iets werkt? 

Wil jij ontdekken hoe je zelf iets technisch kan 

bouwen. Je wil programmeren, 3D virtual reality 

ervaren, met drones vliegen en zelf onderdelen 

kunnen maken. Dan zijn we op zoek naar jou!

Science
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Wil jij thuis ook een keer een potje kunnen 

koken kies dan voor highschool koken! 

Tijdens een periode komen verschillende 

kooktechnieken, culturen/ landen en 

producten aan bod. Het is geen 

week hetzelfde. Koken doen we 

in een schone keuken dus je leert 

veel over hygiënisch werken en 

schoonmaken. Makkelijk voor nu en 

later! Wat is een latte macchiato? Hoe 

benader ik gasten? Hoe dek ik een tafel? 

In Colours maak je kennis met “gastvrij” 

zijn. Want met een glimlach smaakt het 

eten lekkerder. Door samenwerking kan je veel 

leren en dit is ook een must.

Heel Scheldemo
nd bakt
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Als jij van cupcakes, taart en koekjes 

houdt, dan is deze Highschool jou op het 

lijf geschreven. Maak kennis met het vak 

van taartdecorateur en kom erachter of 

jij hiervoor ook passie en talent hebt! 

Het wordt een highschool waarin ook 

veel geproefd gaat worden… 

Koken
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Wil jij steviger in je schoenen staan 

en twee keer per week lekker actief 

sporten dan is dit programma iets 

voor jou. Onder leiding van een echte 

trainer leer je stevig staan en de 

basisprincipes van het kickboksen.

Weerbaarheid Kickboks
en Heb je nog vragen?

Kijk op onze website op

www.scheldemondcollege.nl

Bekijk ook alle filmpjes 
op onze website en de 
360 graden tour 
door de school.


