

Plusklas Design

Bij plusklas Design bedenk en maak je driedimensionale (3D)
gebruiksvoorwerpen voor thuis of op je kamer. Denk bijvoorbeeld
aan een tafeltje, kruk, vaas, kaarshouders, lamp, kopjes, schoteltjes
etc. Met een thema als uitgangspunt bepaal je zelf wat je maakt en ik
ben er om je daarbij te helpen.
Op de eindexpositie aan het eind van het schooljaar laat je aan je
vrienden en familie zien wat jij gemaakt hebt.
Tijdens de eerste proefles hoor ik graag wat je hoopt te leren en
beslissen we samen of plusklas Design iets voor jou is.
Heb je interesse? Meld je dan snel aan!
Op de muur naast het tekenlokaal (0.12) hangt een inschrijflijst voor
geïnteresseerden.
Docent: Ayda Talebi Taher


Plusklas ICT.

Heb je altijd al je eigen robot willen bouwen? Zoek dan niet verder!
Tijdens de ICT plusklas leer je stapsgewijs te programmeren en
elektronische circuits te bouwen. Met behulp van programma’s leer
je programmeren en je eigen game te maken. Dit kun je zo complex
maken als je zelf wilt. In “Scratch” programmeer je met een
eenvoudig drag- and dropsysteem, zodat alle focus gaat naar het
begrijpen van de programmeertaal. Later stappen we over op het
programma “S4A”, waarmee je in dezelfde programmeeromgeving
robots leert bouwen. Nog een stapje verder gebruiken we de
programmeertaal “Arduino”, waarbij je alles zelf moet doen. Op dit
niveau kun je eigenlijk al je informatie zelf op internet vinden en kun
je jouw creativiteit de vrije loop laten. Geen project is te gek en
(bijna) niets is onmogelijk!
Docent: Joost van Tiel
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Plusklas Theater

Ben je super gemotiveerd, enthousiast en kan je goed samenwerken?
Vind je het leuk om zelf te spelen en veel op te treden? Je leert op
verschillende manieren een personage op te bouwen en te spelen.
We gaan scènes schrijven vanuit die zelfbedachte personages.
Daarnaast gaan we veel improviseren. Als je zelf ideeën hebt zijn die
zeer welkom!
Podiummomenten: Winterfair, Open dag, Open podia en de
Zomerfair.
De theaterklas bestaat uit maximaal uit 12 leerlingen.
Auditie en kennismaking:
Wanneer: 30 september en 7 oktober
Hoe laat : 7 en 8ste uur.
De kennismakingsronde is voor leerlingen die graag mee willen doen
met de theaterplusklas. Ook als je vorig jaar al meedeed. Stuur een
mail naar marije.driessen@ssgn.nl en geef aan waarom je graag mee
wil doen.



Plusklas Fotografie.

“Fotografie, een manier van kijken!”
Beschik je over een digitale camera en wil je meer met fotografie,
kom dan bij de plusklas fotografie.
Aan de hand van opdrachten leer je de techniek kennen, maar ook
het creatieve deel.
Een beetje theorie maar vooral veel fotograferen.
Je gaat ook een keer met een analoge camera aan de slag.
Docent: Gérard Schoth

Plusklassen
 Plusklas Tekenen
Is tekenen of schilderen je hobby of zelfs passie? Wil je wel beter
worden, maar lukt dat niet alleen? Bij de teken+ klas leer je
verschillende technieken. Je gaat aan de slag met kwast, penseel,
sponsjes, vingers en andere benodigdheden. Je leert naast het
werken met verschillende materialen en technieken, ook creatief
denken. Daarnaast gaan we er ook een keer samen op uit, naar een
atelier en museum en krijgen uitleg door een kunstenaar en
deskundige. De lessen zijn opgebouwd uit verschillende thema’s en je
krijgt de nodige begeleiding. Aan het eind van het jaar kun je een
schilderij maken!
Docent: Jeroen Steinmetz


Plusklassen zijn extra lessen voor de kunstvakken, die buiten de
reguliere lessen om gegeven worden. Er zijn Plusklassen voor de
vakken Design, Fotografie, Tekenen, Decor, Muziek, Muziektheater,
Theater, Dans, Voordracht en ICT. Leerlingen die een bijzondere
belangstelling hebben voor een van deze vakken kunnen zich
aanmelden voor de betreffende Plusklas. Selectie vindt plaats op
basis van een toelatingsgesprek of auditie. Het kan ook zijn dat één
van je kunstvakdocenten je geschikt vindt voor de Plusklas. Deelname
aan de Plusklassen is vrijwillig maar niet vrijblijvend; van de
deelnemers wordt een blijvende inzet verwacht. Het doel van de
Plusklassen is tweeledig; enerzijds verbreding, anderzijds verdieping.
•

Plusklas Decor & Interieur

De plusklas Decor & Interieur is erop gericht om jullie leefomgeving,
de SSgN waar je vijf dagen in de week bent, aantrekkelijker te maken.
Deze plusklas is een combinatie van tekenen/schilderen en
handvaardigheid. Je werkt niet op klein, maar op heel groot formaat.
Je werkt tijdens deze plusklas vooral in groepjes of tweetallen aan de
volgende twee onderdelen: 1.Decor
We bedenken samen thema’s wat betreft het decor en de versiering
voor grote podiumoptredens als de Winterfair en de jaarsluiting. Vlak
voor de Kerstvakantie pakken we uit en maken een ontwerp voor het
versieren van de hele school. Een groot deel van hetgeen er
opgehangen of neergezet gaat worden maken we zelf.
2. Interieur
Het schoolgebouw kan op veel plaatsen ook wel spannender! Zo
zouden we samen met de +klas Robotica de gang bij de biologie- en
scheikundelokalen aan kunnen pakken. Wat dacht je van een grote
muurschildering gemaakt door de leerlingen van de Decor & Interieur
plusklas, met daarin onderdelen die kunnen bewegen, geluid maken
of licht geven?! De plusklas Decor & Interieur vindt plaats op
woensdag het 7e en 8e uur. Ik heb er zin in!
Docent: Daphne Kreukels

•

Leerlingen stimuleren een creatieve grondhouding te
ontwikkelen van onderzoek, improvisatie, samenwerking en
zelfreflectie. Een grondhouding die ze in de toekomst op
velerlei gebieden kunnen aanwenden.
Talentvolle leerlingen kansen bieden zich op kunstzinnig
gebied optimaal te ontwikkelen en ze voor te bereiden op
een vervolgopleiding in het kunstvakonderwijs.

Docenten: Ayda Talebi-Taher (Design), Daphne Kreukels (Decor),
Jeroen Steinmetz (tekenen), Toon Robben (Muziek), Kirsten de Lorijn
(Muziektheater), Marije Driessen (Drama), Indira Willems (Dans),
Gérard Schoth (fotografie), Joost van Tiel (ICT) en Marianne Hermans,
Joost Pluim, Herma van den Brand (Voordrachtfestival) .
Voor elke discipline zijn er twee lesuren per week ingeroosterd. Er
wordt geen gebruik gemaakt van leermethoden. Elke leerling maakt
in overleg met de docent, die zoveel mogelijk als coach optreedt, een
eigen leerplan. Als onderdeel van de Plusklassen zullen er zo nu en
dan ook gastdocenten worden uitgenodigd, concerten of
voorstellingen worden bijgewoond, of ateliers worden bezocht.
Deelname aan de plusklassen staat in principe open voor leerlingen
uit alle klassen. Het kan echter wel zo zijn dat sommige docenten
daarin hun eigen keuzes en afwegingen maken. Dan staat dat
vermeld bij de betreffende discipline.

Kosten
Omdat de plusklassen buiten het normale curriculum om worden
gegeven vraagt de school een bijdrage van € 50,- in de kosten.
Dit bedrag moet worden overgemaakt naar de schooladministratie,
hierover ontvangt u gedurende het schooljaar nog een bericht.
Mocht het in een individueel geval onoverkomelijk zijn om dit bedrag
te betalen dan zoeken we naar een oplossing.



Plusklas Muziek

Bij de plusklas muziek is het natuurlijk een vereiste dat je een
instrument bespeelt of kunt zingen. Het kan zijn dat je in een band
wilt spelen of dat je bijvoorbeeld als zogenaamde singer-songwriter
aan de slag wilt. Uiteraard kun je je ook solistisch bekwamen.
Belangrijk is dat je jezelf ontwikkelt. Dit kan op allerlei manieren en
gebieden. Je kunt bijvoorbeeld proberen je techniek op een hoger
plan te krijgen, je samenspel, gehoor, theorie,
componeervaardigheden etc.
Ik kies die leerlingen waarvan ik het idee heb dat die zich het meest
kunnen ontwikkelen of die het best passen in de groep.
Docent: Toon Robben



Plusklas Muziektheater

De Plusklas Muziektheater is speciaal voor leerlingen die vooral bezig
willen met het complete plaatje bij een (zang)optreden. We werken
afhankelijk van de groepsgrootte individueel én in groepsverband
aan je zangtechniek, ademhaling, uitspraak en klankkleur, maar
daarnaast ook aan beleving, mimiek, lichaamstaal, podiumgebruik en
microfoongebruik. Allerlei onderdelen van een zangoptreden mét
theater dus! Voor Muziektheater is het van belang dat er ruimte is
voor ontwikkeling en dat je over het algemeen zuiver kunt zingen.
Twijfel je? Geen probleem; in de eerste les volgt een kleine auditie.
Die mag je eventueel ook bij mij alleen doen als je het spannend
vindt. Bereid je een stukje van een nummer voor? De inschrijflijst
voor Muziektheater komt bij het muzieklokaal te hangen.
Docent: Kirsten de Lorijn

 Plusklas Dans
Heb jij ook danstalent? Ben je goed in poppen, locken of draai je een
prachtige pirouette? Heb je maatgevoel? Of belangrijker: ben je ook
zo gek van dansen en bewegen en wil je graag nog meer leren? Geef
je dan op voor de audities. Tijdens de lessen maak je kennis met de
verschillende dansstijlen: van klassiek, modern naar jazz en van
breakdance, hiphop naar streetjazz. Elke les start met een
uitgebreide warming-up waar verschillende technieken uitgewerkt
worden. De nadruk ligt niet alleen op een goede houding maar ook
op het gezond en goed gebruiken van je spieren en lijf.
Dus hou je van een uitdaging en ben je bereid hard maar vooral
SAMEN te werken? Je aan te passen en open te staan voor niet alleen
je eigen stijl maar ook andere stijlen? Dan ben jij diegene die van
onze ‘klas’ een groep gaat maken! De lessen worden gegeven op
donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 u bij Dansschool ID Dance in
Hatert, Nijmegen. Jullie vaste docente is Indira Willems. We maken
ook leuke dans excursies. De audities zijn op donderdag 26
september om 14:30 u in de gymzaal. Info en aanmelden via info@iddance.nl of bij Toon Robben. Aanmelden kan tot donderdagmorgen
11.00 uur. De Plusklas Dans start met twee proefles-weken.


Plusklas Voordrachtfestival

Elk jaar heeft de SSgN een voordracht festival in de lindenberg.
Hier doen ook andere v.o.-scholen aan mee.
We maken een complete voorstelling bestaande uit meerdere
disciplines: dans, zang, theater, film, muziek… en uiteraard
poëzie. Voor diegene die mee willen denken en werken aan de
voorstelling van dit jaar is deze nieuwe plusklas bedoeld. Het
thema van dit jaar is "rebellen en dwarsdenkers."
We laten ons inspireren door kunstenaars en artiesten die
inspireren tot anders denken.
Geef je op bij Herma van den Brand
via: herma.van.den.brand@ssgn.nl.

