


SSGN MASTERS
Ben je geïnteresseerd in muziek, theater, dans, tekenen, fo-
tografie? Vind je het leuk om met wiskunde bezig te zijn, een 
robot te bouwen of te schaken? Lees je graag boeken of hou 
je heel erg van alles wat met sport te maken heeft? Kies dan 
voor een SSgN-master.

SSgN masters zijn extra lessen, die buiten de gewone lessen 
om maar wel binnen schooltijd en door eigen docenten ge-
geven worden. Als onderdeel van de masters zullen er zo nu 
en dan ook gastdocenten worden uitgenodigd, wedstrijden 
gespeeld worden, concerten of voorstellingen worden bijge-
woond, of ateliers worden bezocht.

Leerlingen die een bijzondere belangstelling hebben voor 
kunst & cultuur, bèta of sport kunnen zich aanmelden voor 
een master. Talentvolle leerlingen bieden we via een master 
de mogelijkheid zich op hun talentgebied optimaal te ontwik-
kelen en zich goed voor te bereiden op een vervolgopleiding.

Geen groot talent, maar wel heel veel interesse? Dat is meer 
dan voldoende om mee te kunnen doen aan een master. Wat 
je nodig hebt is een sportieve, creatieve grondhouding van 
onderzoek, spel, improvisatie, samenwerking en zelfreflectie.



SSgN masters worden één keer per week gegeven. Deelname 
aan de masters kan vanuit alle jaarlagen.

Voor sommige masters moet je auditie doen of is er een start-
gesprek met de docent.

Het volgen van een master betekent dat je enkele gewone 
ingeroosterde lessen zult missen. Dat moet je natuurlijk wel 
aankunnen. Dat overleggen we altijd met je mentor.

Deelname aan een master is vrijwillig maar niet vrijblijvend; 
van de deelnemers wordt een blijvende inzet verwacht.

Welke masters er zijn, kun je verderop in dit boekje lezen. Er 
zit er vast ook wel één voor jou tussen.

Talent, dat ben je immers zelf!





MASTER MUZIEK

Bij de masterklas 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 als singer-songwriter aan de 
slag wilt. Belangrijk is dat je jezelf ontwikkelt. Dit kan op al-
lerlei manieren en gebieden. Je kunt bijvoorbeeld proberen je 
techniek op een hoger plan te krijgen of je samenspel, gehoor, 
theorie, componeervaardigheden, etc. verder te ontwikkelen.

Om aan een master muziek mee te kunnen doen, krijg je 
eerst een gesprek met de docent. Hij bepaalt of de master 
voor jou geschikt is.

Docent: Toon Robben



MASTER DECOR & 
INTERIEUR
De masterklas Decor & Interieur is erop gericht om jullie 
leefomgeving, de SSgN waar je vijf dagen in de week bent, 
aantrekkelijker te maken. Deze master is een combinatie 
van tekenen/schilderen en handvaardigheid. Je werkt niet op 
klein, maar op heel groot formaat. Je werkt 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! Wat dacht je van een grote muurschilderingen 
door de hele school gemaakt door de leerlingen van de master 
Decor & Interieur, met daarin onderdelen die kunnen bewe-
gen, geluid maken of licht geven?!

Docent: Daphne Kreukels



MASTER DANS

Dans je ook meer dan dat je loopt? Hou je ook zo van boun-
cen, draaien, springen, stretchen en dat alles op lekkere 
muziek? Kun je ook niet stilzitten als er een goede beat is? 
Sta je open voor allerlei verschillende dansstijlen? Dan is de 
masterklas DANS echt iets voor jou. Anderhalf uur per week 
lekker knallen in stijlen zoals ; Modern, Funky jazz, Klassiek, 
Hiphop, Urban Contemporary en Jive. Elk blok een nieuwe stijl 
en meerdere optredens per jaar. Naast techniek en plezier, 
werken we ook aan uithoudingsvermogen, houding en groeps-
gevoel. Samen dansen is tenslotte het allerleukst. De deelne-
mers worden verdeeld in een bovenbouw en onderbouw groep 
en bij sommige stijlen op ervaring, maar je staat natuurlijk 
open voor alles.

De lessen zijn elke donderdagmiddag van 14.30-16.00 bij ID 
Dance, Zijpendaalstraat 5 in Nijmegen.

Voor de master Dans zul je auditie moeten doen. De docent 
bepaalt of de master voor jou geschikt is.

Docent: Indira Willems



MASTER TEKENEN 

Is tekenen of schilderen je hobby of zelfs passie? Wil je wel 
beter worden, maar lukt dat niet alleen? Bij de tekenen mas-
terklas leer je verschillende technieken. Je gaat aan de slag 
met kwast, penseel, sponsjes, vingers en andere benodigd-
heden. 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 conservator. De lessen 
zijn opgebouwd uit verschillende thema’s en je krijgt de nodi-
ge begeleiding. Aan het eind van het jaar kun je een schilderij 
maken!

Docent: Jeroen Steinmetz



Ben jij een echt theaterbeest en wil je het liefst in de spot-
lights staan? Geef je dan op voor de masterklas theater. Deze 
klas is echt bedoeld voor leerlingen die zichzelf willen uitdagen 
in het leren spelen, improviseren en theater maken. Je moet 
nieuwsgierig zijn naar alle facetten van het theater,

jezelf durven te laten zien en open minded zijn. Je moet in 
staat zijn om goed samen te werken om van elkaar te leren 
en elkaar te inspireren. Creativiteit en flexibiliteit. Een pres-
entatiemoment is in ieder geval het Voordrachtfestival in De 
Lindenberg. Tussendoor zullen we zo veel mogelijk te zien zijn 
bij vieringen in school. We sluiten af met een voorstelling in 
ons eigen theater.

Voor de master theater zul je auditie moeten doen. De op-
dracht die daarbij hoort krijg je zodra je je opgegeven hebt. 
De docent bepaalt of de master voor jou geschikt is.

Docent: Marianne Hermans. 
 

MASTER THEATER





MASTER ZANG

Aanstormend (zang)talent opgelet! Heb jij zin om op school 
jouw gouden keeltje verder te ontwikkelen en samen met 
anderen jouw grote hobby te delen? Droom je van een po-
diumervaring of zoek je wat anders dan alleen je eigen bad-
kamer om jouw stem te laten horen? Geef je dan op voor 
de master zang, daar kun je bij terecht voor al deze boven-
staande wensen. Ook je podiumpresentatie komt aan bod. 
Daarnaast leer je omgaan met de microfoon. Uiteraard zullen 
we ons bij de optredens binnen de school laten zien en horen. 

Docent: Kirsten de Lorijn 



MASTER DESIGN 

Bij de master Design bedenk en maak je driedimensionale 
(3D) voorwerpen. 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. We gaan aan de slag met nieuwe 
of juist oude technieken en materialen, waar we in een ‘ge-
wone’ les niet aan toe komen. Denk aan keramiek, 3D-printen 
of werken met stof. Op de eindexpositie aan het eind van het 
schooljaar laat je aan je vrienden en familie zien wat jij ge-
maakt hebt. Tijdens de eerste proefles hoor ik graag wat je 
hoopt te leren en beslissen we samen of masterklas Design 
iets voor jou is.

Docent: Anne Hermsen



MASTER 
FOTOGRAFIE
Bij de master fotografie leer je om te gaan met een camera 
maar ook met je camera op je mobieltje. Je leert technieken 
zoals het instellen van de sluitertijd, diafragma, ISO waarde, 
witbalans. Daarnaast fotografeer je vanaf verschillende stand-
punten en leer je hoe een foto spannender kan worden door 
fototechnieken. In de les bespreken we werk van (bekendere) 
fotografen. Ook komt er een fotograaf in de les. Na wat ba-
sisoefeningen gaan we met de camera en statief aan de slag 
met natuur-, portret- en studiofotografie. Zowel analoog als 
digitaal, binnen en buiten. Ook besteden we aandacht aan het 
nabewerken van een foto.

Docent: Jeroen Steinmetz





MASTER 
ARTJOURNAL 
Een ‘art journal’ is een boek(je) gemaakt van verschillende 
materialen, vooral allerlei soorten papier en karton. Elke 
denkbare stijl, media en technieken kunnen worden ge-
bruikt om de pagina’s te vullen. Je kunt werken met verf, 
foto’s, pagina’s uit oude boeken, stickers, glitter, papier in 
alle soorten en maten, maar je kunt er ook tekst in verw-
erken (dagboekschrijfsels, gedichten, songteksten, etc). 
Hoe het ‘art journal’ eruit ziet is voor iedereen verschillend 
en eigenlijk kan alles! Je kunt alle materialen gebruiken die 
je maar wilt. Het maakt eigenlijk niet uit wat je gebruikt, 
want het is jouw ‘art journal’.

Tijdens de master leer je hoe je een mooie compositie 
maakt en waar vind je geschikte afbeeldingen kunt vinden. 
Je leert achtergronden maken, werken met stempels, de-
coupage, tags, pockets en nog veel meer.
                                  
                               Docent: Katja de Jong





MASTER 
ROBOTICA

Heb je altijd al je eigen robot willen bouwen? Zoek niet verder! 
Tijdens de master robotica leer je stapsgewijs te programmeren en 
elektronische circuits te bouwen. Met behulp van het verschillende 
computerprogramma’s leer je programmeren door je eigen game 
te maken. Dit kun je zo complex maken als je zelf wilt. Later leer 
je je eigen robot te bouwen. Geen project is te gek en (bijna) niets 
is onmogelijk! Bouw je eigen gamecontroller, telefoonbestuurbare 
auto, volautomatische plantenkas, een zelfrijdende robot of kom 
met je eigen te gekke idee!

Een onderdeel van de master robotica is deelname aan de First 
Lego League. Je bouwt met een team je eigen LEGO robot en doet 
mee aan de regiofinale. Voltooi in 2,5 minuut zoveel mogelijk mis-
sies met jouw zelfgemaakte robot en win! Wie weet mag je door 
naar de Benelux-finale, Europese finale of zelfs de wereldfinale in 
Houston of Detroit!.

                                      Docent: Daniel Schijns.



MASTER 
WISKUNDE
Kun jij niet genoeg krijgen van bètavakken... en met name 
wiskunde? Ligt soms het tempo in de klas te laag en zou je 
er meer uit willen halen dan je nu doet? Kies dan de master 
wiskunde.

Leer hoe je wiskunde gebruiken om te winnen bij spelletjes en 
sport; hoe je codes kan kraken en je eigen codes kan maken; 
hoe je op wetenschappelijke wijze stellingen kan bewijzen in de 
wiskunde. We gaan onderzoeken waar je wiskunde tegenkomt in 
het dagelijks leven. En nog veel meer!

Bij deze masterklas word je uitgedaagd op de toppen van je 
wiskundig denken.

Docent: Pjotr Broers.



MASTER 
SCHAKEN
Ben jij een beginnende of gevorderde schaker of zou je het spel 
graag willen leren kennen, dan is deze master iets voor jou! Bij 
deze master ga je met andere leerlingen een onderlinge com-
petitie spelen waarbij je strijdt voor promotie, degradatie of een 
kampioenschap! 
Om de volgende stap in je ontwikkeling te zetten en om echt 
beter te worden zul je nieuwe strategieën en trucs leren die je 
in de partijen weer kunt toepassen. Naast de onderlinge com-
petitie en de lessen is er ook simultaan schaken. 
Ben je een van de betere schakers, dan speel jij in je eentje 
tegen een aantal andere spelers tegelijk! 
De regels bij het schaken zijn erg eenvoudig, maar je kunt toch 
een oneindige hoeveelheid verschillende partijen mee spelen. 
Ben jij de beste van de school? 
Ondervind het en schrijf je in! Bobby Fischer zei het al: “Dit is 
waar het bij schaken om draait. Op de ene dag geef je je te-
genstander les, de volgende dag krijg jij les van hem.”

Docent: Ettiene Rutten





MASTER L.O.
Bij de master L.O. krijg je te maken met verschillende disci-
plines van sport. Je doet verschillende sporten en leert omgaan 
met thema’s als respect, teamwork, krachtmeting, competitie. 
Daarnaast neem je deel aan clinics, en nationale wedstrijden. 
Dus wanneer je gym in het algemeen héél leuk vindt en veel 
aan sport doet dan is deze plusklas zeker wat voor jou.

Docent: Timo Hya



Anne Hermsen   Design

Daphne Kreukels  Decor

Jeroen Steinmetz  Tekenen & fotografie

Toon Robben   Muziek

Kirsten de Lorijn   Zang

Indira Willems   Dans

Marianne Hermans       Theater

Daniel Schijns   Robotica

Katja de Jong                Art Journal

Etienne Rutten              Schaken

Pjotr Boers                    Wiskunde

Eva Steverink                L.O.

  

Bekijk voor precieze lestijden en lokalen:

https://www.ssgn.nl/SSgN-Masters

DOCENTEN

https://www.ssgn.nl/SSgN-Masters

