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Wat en voor wie is de junioracademie?
De junioracademie is bedoeld voor begaafde leerlingen uit groep 7 en 8 die
graag dingen willen weten en uitzoeken en voor leerlingen die zich
aangetrokken voelen tot het volgen van lessen met een ‘academisch �ntje’.
Het is een tweejaarlijks programma, zodat je in groep 7 èn in groep 8 kunt
deelnemen zonder dat je dezelfde onderwerpen opnieuw tegenkomt. Elk
jaar komen een maatschappijvak, een natuur- of technisch vak, een taal- of
cultuurvak of een combina�e hiervan aan bod. Verderop in deze brochure
kun je lezen welke onderwerpen daarbij aan bod komen.

Waarom wordt de junioracademie georganiseerd?
Begaafde kinderen hebben vaak behoe�e aan meer uitdaging dan hen in de
gewone lessen geboden wordt. Een aantal scholen hee� zich in het
onderwijs voor deze leerlingen gespecialiseerd. Scholen die dat goed voor
elkaar hebben, krijgen het predikaat ‘begaafdheidsproﬁelschool’. Het
Norbertus Gertrudis Lyceum is zo’n begaafdheidsproﬁelschool.
Van begaafdheidsproﬁelscholen wordt verwacht dat ze niet alleen aandacht
hebben voor hun eigen leerlingen, maar ook voor andere begaafde
kinderen uit hun omgeving. Dus ook voor de begaafde leerlingen uit groep
7 en 8.

Wat kost het?
Deelname aan de junioracademie kost niets. Dat wil zeggen: je hoe� er niet
voor te betalen. Daar staat wel tegenover dat we van je verwachten dat je
er elke bijeenkomst bent en je best doet.
Na aﬂoop krijg je een deelnamecer�ﬁcaat. Als je ervoor kiest om naar het
Norbertus Gertrudis Lyceum te gaan dan kun je het cer�ﬁcaat ook
opnemen in je por�olio.

Enkele vragen die bij je zouden kunnen opkomen
Moet je aan de verschillende masterclasses deelnemen?
Nee dat hoe� niet. Sterker nog, omdat er vaak veel belangstelling is voor de
junioracademie willen we iedereen de kans geven om mee te doen. Daarom
mag je aan één masterclass (bestaat uit 2 onderdelen) meedoen. Je mag
daarbij een eerste en een tweede keuze opgeven.
Als je toch graag meer dan één masterclass volgt, kun je dat opgeven. Maar
dit is alleen mogelijk als er bij een masterclass een plaatsje over is.
Het is belangrijk dat je vlug inschrij�. Kinderen die aan de voorwaarden
voldoen, worden op volgorde van aanmelding geplaatst.
Ik ga naar een andere school dan het Norbertus Gertrudis Lyceum. Mag je
dan toch deelnemen?
Ja, dat is geen enkel probleem. We hopen natuurlijk wel dat je het bij ons zó
leuk vindt dat je graag leerling van onze school wilt worden.

Hoe kun je je opgeven voor de junioracademie?
Je kunt je opgeven als je bij de beste leerlingen van de klas hoort, gemo�veerd
bent voor de onderwerpen die aan bod komen en op woensdagmiddag van
14.30 tot 16.20 uur naar het Norbertus Gertrudis Lyceum kunt komen.
Je moet dan het formulier invullen dat je gekregen hebt van je juf of meester.
Als je het formulier niet gekregen hebt, vind je het op de website van het
Norbertus Gertrudis Lyceum. Klik daarvoor op het plaatje “junioracademie”.
Het formulier kun je afgeven bij de recep�e van het Norbertus Gertrudis
Lyceum, Bovendonk 115 Roosendaal of per post versturen (postbus 1127, 4700
BC Roosendaal). Je kunt het formulier ook scannen en dan mailen naar
mbwm.doggen@nglyceum.nl

Het aanbod voor de junioracademie 2022-2023:
Periode 1
•
•

Watergevaar in Nederland – De veelzijdigheid van Wiskunde
Geschiedenis: het oude Egypte - Spaans

Data: 9 november, 16 november, 23 november, 14 december, 21 december
2022 en 11 januari 2023

Periode 2
•
•

Klassieke talen: Grieken en Romeinen – Geschiedenis: Stars &
Stripes
Watergevaar in Nederland – Franse taal

Data: 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari en 1 maart
2023

Periode 3
•
•

Geschiedenis Egypte – De veelzijdigheid van Wiskunde
Geschiedenis Stars en Stripes - Spaans

Data: 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april, 12 april en 10 mei 2023

De inhoud van de masterclasses:
Watergevaar in Nederland
Dag groep 7 en 8'ers! Wat leuk dat je interesse hebt om de junioracademie
te komen volgen op het Norbertus Gertrudis Lyceum! Mijn naam is Youri
Lavrijsen en ik geef het vak aardrijkskunde. In mijn lessen zullen we het
samen gaan hebben over het thema ‘Watergevaar in Nederland’!
Nederland hee� geen natuurrampen, zoals vulkanen en tsunami’s, gelukkig
maar!
Echter hebben wij een ander gevaar waar we al�jd rekening mee moeten
houden: Water! Oneindig veel rivieren, beekjes en meren zijn er in
Nederland. Wat doet Nederland om zich te beschermen? En wat gebeurt er
als er wél een keer een rivier overstroomt? Dat zijn thema’s waar we,
spelenderwijs en lerenderwijs mee bezig gaan! Ik kijk er naar uit jullie te
ontmoeten!

Klassieke talen: Grieken en Romeinen
Op het gymnasium leer je Grieks en La�jn. Dat zijn de talen van de Grieken
en de Romeinen uit de Klassieke Oudheid. Het zijn ‘dode talen’. Dat wil
zeggen dat ze eigenlijk niet meer gebruikt worden. Toch is het reuze
interessant om die talen te leren, want ze ziten heel anders in elkaar dan
bijvoorbeeld Nederlands, Frans, Duits en Engels. En bovendien zijn er veel
woorden in de moderne talen die afgeleid zijn van het Grieks en het La�jn.
Maar misschien nog wel veel leuker: in die dode talen zijn de mooiste
verhalen geschreven. Verhalen over goden en helden, over koningen en
monsters, over haat en liefde.

In de Masterclass ‘Grieken & Romeinen’ maak je kennis met de dode talen
Grieks en La�jn en met de verhalen die uit de Oudheid overgeleverd zijn.
Natuurlijk gaan we proberen woorden in het Griekse alfabet te ontcijferen.
Bovendien maak je kennis met het dagelijks leven van de mensen die ooit
Grieks en La�jn spraken: waar woonden de Grieken en de Romeinen? Wat
aten ze, wat dronken ze? Wat deden ze overdag en waar deden ze hun
boodschappen?
Kom je verwonderen over de mensen, de talen en de verhalen uit de
Klassieke Oudheid!

Geschiedenis: Stars en Stripes
De Verenigde Staten van Amerika…. Gekke jongens die Amerikanen….(?)

In deze module gaan we kijken naar de ontstaansgeschiedenis van de
Verenigde Staten en hun rol in de wereld, toen en nu. Hoe is het
(wereld)politieke spel veranderd? Welke middelen zijn er voor de VS om
het spel naar hun hand te zetten? Hoe moeten we nu aankijken tegen
Obama, Trump en Biden? Dat zijn de vragen die aan bod gaan komen. Hoop
dat jullie er net zo veel zin in hebben als ik!

J. de Waal, docent geschiedenis en aardrijkskunde

De veelzijdigheid van wiskunde
Vroeger bestond wiskunde uit verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld
algebra en meetkunde, die ieder als vak apart op het lesrooster van een
school voorkwamen.

Nu worden in de huidige wiskundeboeken al deze onderdelen door elkaar
behandeld. In deze masterclass hoop ik jullie de schoonheid van de
verschillende soorten wiskunde te laten zien.
Hierbij moet je denken aan onderwerpen als priemgetallen, handig
hoofdrekenen, kwadraten, de stelling van Pythagoras, magische vierkanten,
veelvlakken, beroemde wiskundigen en nog veel meer moois...
Ik hoop dat je komt en dat ik je mag verrassen met pareltjes van mijn mooie
vak!

Dhr. van Steenpaal, docent wiskunde.

Spaans
Het is bekend dat kinderen op jonge lee�ijd al in staat zijn om meerdere
talen te leren. Dit is een goede reden om vroeg te beginnen met het leren
van een nieuwe taal. Deze module Spaans is bedoeld voor kinderen die
extra uitdaging willen. Waarom Spaans? Spaans is een wereldtaal die door
circa 500 miljoen mensen wordt gesproken. Gaan de kinderen op vakan�e
naar een land waar Spaans de voertaal is? Dan kunnen ze een eenvoudig
gesprekje in het Spaans voeren. Hoe leuk is dat?!
Alle thema’s die aan bod komen in de lessen zijn gerelateerd aan het
dagelijks leven van de kinderen zodat ze, door middel van verschillende
ac�viteiten, spelenderwijs de Spaanse taal leren. Ook leerlingen die al
Spaans gevolgd hebben zijn van harte welkom.
Het programma van deze lessen bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begroeten, ontmoeten en jezelf voorstellen
Het alfabet
Cijfers en kleuren
De familie
De dieren
Eten
Kleding
Vakan�e en cultuur

Het doel van de lessen? Op eenvoudige wijze te leren communiceren in het
Spaans. De kinderen krijgen de vier vaardigheden van een taal: luisteren,
spreken, lezen en schrijven. Daarnaast leren ze ook meer over de cultuur in
verschillende landen in Latijns-Amerika en Spanje.
Mevr. Rodriguez, docente Spaans

Geschiedenis: Het Oude Egypte – op expedi�e langs
farao’s en piramides.
Na maanden van graafwerk in het Dal der
Koningen daalde Howard Carter eindelijk de
lange trap af naar wat de ingang van het graf
van farao Toetanchamon zou moeten zijn.
Voorzichtig maakte hij een klein gat in de deur.
Een deur die al meer dan 3000 jaar niet meer
door mensen geopend was. Hij stak een kaarsje
aan en leidde deze door het gat om te zien wat
zich achter de deur bevond. “Wat zie je? Wat
zie je?”, vroegen zijn medewerkers. “Wonderful
things”, “prachtige dingen”, antwoordde Carter.
Het graf van farao Toetanchamon was
gevonden, maar, waar was de mummie?!
Klinkt spannend hé?
De lange geschiedenis van de Oude Egyptenaren is dan ook een zeer
afwisselende periode uit lang vervlogen �jden. Een �jd waarover we al veel
weten, met veel spannende en intrigerende verhalen. Maar, het is ook een
�jd die nog steeds omgeven is met vele mysterieuze mythen en verhalen.
Hoe zijn ze bijvoorbeeld in staat geweest die enorme piramides te bouwen?
En, hoe konden de Egyptenaren al zoveel kennis hebben over de sterren en
het heelal?
Deze onderwerpen zullen (onder andere) aan bod komen �jdens de
module:
- Het leven langs de Nijl én in de woes�jn.
- De godsdienst van de Oude Egyptenaren: goden, mythes en
rituelen.
- Piramides, tempels en andere prach�ge bouwwerken zoals de sﬁnx.
- Mummiﬁceren het ‘Boek der Doden’.
- Het leven van farao’s als Ramses II, Toetanchamon en Cleopatra.
- Het ontcijferen van het hiërogliefenschri�.
Deze module wordt gegeven door Meneer van Eten – docent geschiedenis
en Duits.

Franse taal

Velen van jullie zullen inmiddels best een heel klein beetje bekend zijn met
de mooie Franse taal. Misschien ben je al eens in Frankrijk op vakan�e
geweest en heb je ’s morgens al wel eens croissants of een baguete
besteld.
Weten jullie trouwens, dat meer dan 200 miljoen mensen over de hele
wereld Frans spreken? Frans is dus een Wereldtaal.
In deze Masterclass gaan we niet alleen kennismaken met de Franse Taal
maar we gaan ons ook verdiepen. Dit aan de hand van de 4 vaardigheden:
spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en
schrijfvaardigheid.
Daarnaast zullen we een “Tour de France” maken.
De volgende thema’s komen aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Franse woorden, die je al kent.
Jezelf voorstellen + familie
Chansons
Cijfers
Boodschappen halen
Kennis van Frankrijk
De dagen, de maanden en de seizoenen
De klok�jden
Het weer
Wonen

Rina Schellingerhout, docente Frans

Overige informa�e
Indeling van de middagen:

14.30 – 15.20 uur: masterclass 1
15.20 – 15.30 uur: pauze (voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd)
15.30 – 16.20 uur: masterclass 2
Wil je meer weten over het onderwijs voor begaafde leerlingen op het
Norbertus Gertrudis Lyceum? Kijk dan op de website www.nglyceum.nl en
klik op het logo van begaafdheidsproﬁelscholen.

Enkele handige data om in je agenda te schrijven:
Donderdag 13 oktober en vrijdag 14 oktober 2022
Open Dagen Norbertus Gertrudis Lyceum van 16.00 tot 21.00 uur in ons
gebouw aan de Bovendonk 115 te Roosendaal
Dinsdag 18 oktober 2022:
Informa�eavond voor jou en je ouders over wat het Norbertus Gertrudis
Lyceum kan bieden voor begaafde leerlingen.
Dinsdag 7 en woensdag 8 maart 2023:
Als je leerling wilt worden op onze school kun jij je op deze dagen tussen
16.00 en 19.30 uur komen aanmelden.

