
Gouden week 
 
Een goed begin is het halve werk. De eerste weken zijn dus ‘goud’ waard. Daarom noemen 
we het de gouden week. We willen graag dat iedereen met een glimlach naar school komt. 
Deze week leren jullie elkaar, de docenten en de regels kennen. Ons doel: zorgen voor een 
fijn klimaat in de groep. Wat bedoelen we daarmee? Je voelt je verantwoordelijk voor elkaar 
en de groep. We hebben wederzijds respect. Samen nemen we besluiten en problemen 
worden uitgepraat. Je kunt samenwerken met iedereen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar o 
zo belangrijk om even aandacht voor te hebben. Want een fijne sfeer in de groep draagt bij 
aan betere resultaten en beter welzijn van jullie allemaal! 
 
De kans om goed te beginnen krijg je maar één keer. Laten we er een mooie week van 
maken, waarin je je klasgenoten goed leert kennen.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leerjaar 1 

Een nieuwe school. Een nieuwe klas.  

Ken jij iedereen al uit jouw klas? Aan het eind van deze week wel! Natuurlijk heb je de klas al gezien 

voor de zomervakantie, maar echt kennismaken doen we nu. Weten waar je alles kunt vinden op 

school, je laptop goed instellen en het belangrijkste: je klasgenoten leren kennen. Moet je met 

iedereen dikke vrienden worden? Nee, maar kunnen samenwerken met elkaar is wel belangrijk. 

Deze week ga je telkens in verschillende groepjes opdrachten doen. Soms wordt jouw kennis getest, 

soms je geduld, maar bovenal oefenen we met samenwerken. Ook ga je op de foto, ben je creatief 

aan de slag en kijken we hoe jij onder tijdsdruk presteert. We sluiten de week af met vieze voeten en 

een ontbijt.  

Wat ga je doen? 

Dinsdag Introductie door de 
teamleider. 
Vandaag krijg je uitleg van 
het programma. 
We spelen een quiz en 
doen een speurtocht. 
 

Je bent de ochtend op school. 

Woensdag ICT 
Techniek 
Escapen 
Sport en spel 
Battlen 

Je bent de hele dag op school. 
Sommige activiteiten zijn buiten 
bij de school. 

Donderdag ICT 
Techniek 
Escapen 
Sport en spel 
Battlen 

Je bent de hele dag op school. 
Sommige activiteiten zijn buiten 
bij de school. 

Vrijdag Ontbijt 
Blotevoetenpad 

Je bent op school en bij 
Buitenpost (blotevoetenpad) 

 

Leerjaar 2 

Je zit met een groepje in een kamer. De deur gaat op slot. Hoe kom je buiten? Deze week staat in het 

teken van ‘escapen’. Eerst ervaar hoe je het is om een escaperoom te spelen. Daarna ga je zelf een 

escaperoom maken. Als laatste speel je de escaperooms van jouw klasgenoten. Je hersenen kraken 

en gebruik maken van elkaars kennis/kunde: daar draait het deze week om.  

Het maken van een escaperoom is een mooie uitdaging. We doen een beroep op jouw creativiteit, 

jouw kennis en op jouw vermogen om samen te kunnen werken. Soms in een nieuwe groep. Daarom 

spelen we deze week ook een aantal spellen om op een andere manier kennis te maken met jouw 

klasgenoten. Dan weet je wat je aan elkaar hebt. Wel zo handig als je eenmaal opgesloten wordt in 

een kamer! 

 

 



Wat ga je doen? 

Dinsdag Introductie door de 
teamleider. 
Vandaag krijg je uitleg van 
het programma. 
Pictionairy 
Lunch voor vrijdag 
bespreken 
 

Je bent de hele dag op school. 

Woensdag Escaperoom spelen 
Sport en spel 
Foto tour 
Escaperoom maken 

Je bent de hele dag op school, of 
op locatie 

Donderdag Escaperoom spelen 
Sport en spel 
Fototour 
Escaperoom maken 

Je bent de hele dag op school, of 
op locatie 

Vrijdag Escaperoom spelen 
Quiz 
Lunchen 

Je bent de hele dag op school 

 

Leerjaar 3 

We durven te wedden dat je geregeld Netflix, Videoland of YouTube bekijkt. Daar kon je deze week 

wel eens profijt van hebben! Deze week dompel je je samen met jouw klas namelijk  onder in de 

filmwereld.  

Jullie gaan deze week in een groepje van vier of vijf personen een eigen versie van een 

superheld/superschurk maken. Je neemt een bestaand verhaal als uitgangspunt, je herschrijft het en 

geeft er een eigen draai aan. Dit nieuwe, eigen verhaal ga je verfilmen. Het filmpje duurt zo’n 5 tot 10 

minuten. Elk groepje in de klas neemt een andere superheld of superschurk. Een onderwerp mag dus 

maar één keer gekozen worden per klas.  

Zo’n filmpje komt er niet zomaar. Je gaat een script schrijven, een storyboard maken, filmschema 

opstellen, acteren, filmen op locatie, monteren, muziek uitzoeken enzovoort. Iedereen is dus nodig. 

En samenwerken al helemaal! 

We sluiten de week af met een survival. Ook dan zal samenwerken van belang zijn.  

 

Wat ga je doen? 

Dinsdag Introductie door de 
teamleider. 
Vandaag krijg je uitleg van 
het programma. 
We spelen een quiz. 
 

Je bent de hele dag op school. 

Woensdag In een groepje bedenk je 
het script, je schrijft het 
verhaal, je maakt een 

Je bent de hele dag op school. 
 



storyboard. En je volgt een 
workshop speltheater.  

Donderdag Vandaag ga je filmen op 
locatie. ’s Middags monteer 
je. Je kiest ook filmmuziek, 
of je maakt een poster. 

Je filmt op locatie. De andere 
opdrachten maak je op school. 

Vrijdag Survival 
Levend Stratego 

Je bent vandaag in Bathmen bij 
de Schipbeek. 

 

 

 

 

 


