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Een vak dat bij je past
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Beste leerling,

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum volg je twee uur per week een vak naar keuze. Als je je komt inschrijven, moet je 
je keuze voor een van de acht mogelijkheden doorgeven. 

In deze folder vind je informatie over die keuzevakken. Maar natuurlijk ga je ook kijken bij jouw favorieten en vraag je 
de docenten en leerlingen daar het hemd van het lijf! 

Je vindt hen hier:

Keuzevak In lokaal Vragen naar
Klassieke talen LT05 Meneer Pauwels
Programmeren E029 Mevrouw Vijfvinkel
Sport Sporthal Informatie bij alle docenten lichamelijke opvoeding
Kunstlab Muziek F014 Meneer Verbraak of meneer Bruijns
Kunstlab Beeldend F-gebouw Informatie bij alle docenten beeldende vorming
Béta-/natuurwetenschappen C020 Mevrouw Van den Bogaard
De magie van wiskunde E030 Meneer Verhoeff
Het Lyceum Draait Door LT05 Mevrouw Hagens
  

Mocht je na de open dag nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met mevrouw Maas (tel.: 0165 792300 
en vragen naar mevrouw Maas of PJC.maas@norbertusgertrudislyceum.nl).

Wij wensen je veel plezier op de open dag en veel succes met kiezen.

  

Keuzevak Oudheid & klassieke talen
Via het keuzevak klassieke talen maak je kennis met de wereld van de Grieken en de Romeinen en de invloed die hun 
cultuur heeft op het leven nu.

Wat leer je in dit keuzevak?
Je leert de basis van het Latijn, waarbij je het grammaticale systeem gaat ontdekken dat ook aan de grondslag van 
vele moderne talen ligt. Je leert aandachtig puzzelen op zinnen in het Latijn en stelt vast dat dat aanvankelijk best 
lastig is! Als je doorzet ontwikkel je de vaardigheid om heel nauwkeurig met taal/ teksten om te gaan: je gaat zo ook 
kritisch denken over taal en taalgebruik. Op het einde van het jaar maak je ook al een klein beetje kennis met Grieks 
door alvast het alfabet te leren! 
Naast de talen besteden we de helft van de tijd aan de cultuur. Je neemt kennis van mythologische verhalen en de 
invloed ervan op kunst en denken door de eeuwen heen, en je gaat bekijken welke sporen van de Romeinen we in 
Nederland kunnen vinden.



Wat maakt dit keuzevak interessant?
Je krijgt een bredere kijk op onze cultuur door de achtergronden en de oorsprong ervan te bestuderen. Je gaat de in-
vloed van de antieke cultuur door de eeuwen heen ontdekken en begrijpen: dit doe je door (stukjes van) films te bekij-
ken, verhalen te lezen, topschilderijen te bekijken, een museum te bezoeken enz… De Griekse filosoof Plato zegt: “We 
moeten blijven zoeken naar wat we niet weten.” Je wordt dus uitgedaagd de grenzen van je interesses te verleggen! 
Het keuzevak kan een opstap zijn naar een gymnasiumcarrière in de tweede klas (al is het ook perfect mogelijk om 
naar het gymnasium te gaan zonder dit keuzevak, hoor!) 
Ook bij je vervolgstudie na de middelbare school zullen kennis van Grieks, Latijn en de antieke cultuur heel nuttig blij-
ken! Het gymnasiumdiploma is niet voor niets het hoogste haalbare diploma in het Nederlands voortgezet onderwijs!

Wat gaan we doen bij dit keuzevak? 
We gaan Latijn leren met behulp van de methodes “Disco”. We gaan mythologische verhalen
bestuderen, de oorsprong ervan ontdekken en kijken wat de invloed ervan is. We gaan op excursie naar Xanten om 
het dagelijks leven van de Romeinen daar te bekijken. Verder komt er sowieso een expert een les geven in de klas: de 
afgelopen twee jaar was dat Bernard van Daele, Romeins soldaat!

Keuzevak Sport 
Wat leer je in dit keuzevak?
Het keuzevak sport is niet speciaal bedoeld voor de betere sporter of zelfs de topsporter. Natuurlijk is het belangrijk 
dat je graag beweegt en eventueel bij een sportvereniging zit, maar leerlingen die het keuzevak sport kiezen, moeten 
vooral gemotiveerd zijn, kunnen samenwerken met elkaar en nieuwsgierig zijn naar andere vormen van bewegen. 

Wat maakt dit keuzevak interessant?
We willen je met veel verschillende sporten laten kennismaken. Je wordt dan niet alleen goed in één sport, we willen 

je vooral plezier geven in bewegen en sporten met elkaar. Je ondekt dat er ook sporten zijn die je minder goed be-
heerst. Andere leerlingen en de docenten helpen je om hierin beter te worden. 

Wat gaan we doen in dit keuzevak?
Als leerling die sport als keuzevak heeft, krijg je twee lesuren lichamelijke opvoeding per week meer dan de leerlin-
gen die een ander keuzevak kiezen. Het interessante aan het keuzevak Sport is dat je tijdens twee extra uren diverse 
sporten verder leert uitwerken, die je met je klasgenoten in de normale les lichamelijke opvoeding hebt geleerd. Naast 
het verdiepen gaan we in de extra lessen ook verbreden. Samen met sportverenigingen en mensen die clinics geven, 
laten we sporten aan bod komen waar we in de gewone les, om welke reden dan ook, geen aandacht aan kunnen 
besteden. 

Binnen de lessen maak je al kennis met spel, turnen, atletiek, klimmen, stoeivormen en bewegen op muziek. Leerlin-
gen met keuzevak Sport maken daarnaast ook kennis met rugby, judo, boksen, breakdance, slacklinen, lacrosse, golf, 
zwaardvechten, schaatsen, free running en nog een hoop andere sporten. We sluiten het sportieve jaar af met een 
sportieve dag. In het eerste jaar is dit altijd een oer-Hollandse activiteit, namelijk zeilen op de Amer. 

Omdat deze activiteiten extra geld kosten, vragen we je ouders om per jaar €100 bij te dragen. Daarnaast is het zeer 
wenselijk dat je een fiets hebt om je in Roosendaal en omgeving mee te verplaatsen.
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Keuzevak KNSTLB Muziek
Ben jij muzikaal en creatief? Speel je een instrument? Zing je? Wil je graag zelf songs leren schrijven en lijkt het 
je tof om de benodigde praktische muziektheorie te leren? Schrijf je dan in voor KNSTLB MUZIEK! Een muzikale 
ontdekkingsreis naar je eigen grenzen en mogelijkheden. Je wordt op een positieve manier uitgedaagd om jezelf te 
ontdekken en ontplooien op muzikaal gebied. 

Wat leer je in dit keuzevak?
Je leert je eigen ideeën uit te werken in je eigen muziek, je ontdekt je eigen creativiteit en je test je grenzen op je eigen 
tempo en niveau. Je leert door middel van spelen, ontdekken, onderzoeken en verdiepen waar jij muzikaal voor staat 
en ontplooit wat jij graag wilt leren. Je leert zowel op een zelfstandige manier te werken als ook samen. Je krijgt van-
uit de praktijk een theoretische basis waarmee je jezelf muzikaal kan ontplooien. Je leert je eigen werk te presenteren 
en kritisch te kijken naar jouw werk en dat van anderen.

Wat maakt dit keuzevak interessant?
Als toekomstig wereldburger en professional is het steeds belangrijk om oorspronkelijk te denken en creatief te zijn. 
KNSTLB MUZIEK prikkelt je om vanuit je eigen kracht aan de slag te gaan met muziek. Het prikkelt je fantasie en leert 
je om deze oorspronkelijkheid en creativiteit te ontdekken. Daarnaast geeft het je de mogelijkheid om je gevoelens te 
uiten in muzikale vorm. Enthousiasme, positieve energie en plezier zijn de ingrediënten van de chemie die hier ont-
staat.

Wat gaan we doen bij dit keuzevak? 
Tijdens KNSTLB muziek ga je op zoek naar je eigen muzikale identiteit. De opdrachten worden opgebouwd en vor-
men later een groot geheel. Het eerste onderdeel is bijvoorbeeld “Proef!”. Hier ga je kennis maken met de muziek 
van de wereld gekoppeld aan een praktische opdracht. Denk aan de muziek uit China, Afrika, India, Europa etc. Na dit 

‘proeven’ ga je (met je instrument, stem of computer) aan de slag met de input die het proeven je hebben gegeven. 
Je schrijft je eigen muziekstuk en voert dat uit. Deze opdracht kun je samen uitvoeren. Je voegt je ideeën samen en 
vormt een band of ensemble. 

Aan het einde van het schooljaar vindt er een presentatie plaats van alles wat er in de loop van het jaar is ontstaan in 
het KNSTLB Muziek. Het enige wat je nodig hebt om je aan te kunnen melden voor het KNSTLB: nieuwsgierigheid, 
verwondering en enthousiasme! 

Keuzevak KNSTLB Beeldend
Borrel jij ook zo van de creatieve ideeën? Vind je het leuk om praktisch bezig te zijn en je creativiteit te ontwikkelen? 
Op het Norbertus Gertrudis Lyceum krijgt iedereen in de brugklas een half jaar lang twee uur beeldende vorming. 
Vind je dat niet genoeg, kies dan voor het KNSTLB (Kunstlab) beeldend. Dan mag jij het hele jaar lang drie uur in de 
week met je creativiteit aan de slag! Het KNSTLB is een artistieke werkplaats, waar jij ontdekt hoe jij zelf iets kunt 
creëren waarmee je jezelf en anderen verbaast. Je wordt op een positieve manier uitgedaagd om te ontdekken wat jij 
allemaal kunt.
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Wat leer je in dit keuzevak?
Je leert je eigen verbeelding vorm te geven, je gevoel uit te drukken, je creatieve persoonlijke doelen te realiseren en 
meer uit jezelf te halen in je eigen tempo en op je eigen niveau. Je leert op een manier te werken waarbij dingen zelf 
uitproberen, experimenteren, creatief denken, spelen, onderzoeken, keuzes maken en durven te vernieuwen belang-
rijk zijn. Je leert zelfstandige te werken, maar ook samen. Je laat je werk aan anderen zien en zij aan jou en leert er 
kritisch naar te kijken.

Wat maakt dit keuzevak interessant?
Jouw eigen manier van kijken, denken en creëren staan centraal in het KNSTLB. Je wordt uitgedaagd te onderzoeken 

waar jouw kwaliteiten liggen bij het maken van kunst en wat jij het interessantst vindt. Je mag dus naar hartenlust 
van alles uitproberen en zo je eigen beeldtaal ontwikkelen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en daardoor ook nog eens 
super leerzaam! 

Wat gaan we doen bij dit keuzevak? 
In het KNSTLB Beeldend ga je eerst aan de slag met allerlei materialen en technieken, bijvoorbeeld: fotografie, wer-
ken met de drukpersen, schilderen, graffiti spuiten, kleien, noem maar op! Na een half jaar ga je je verdiepen in een 
bepaald onderwerp aan de hand van de opdracht “Zo zie ík het!”. Voor iedereen zijn er mogelijkheden, of je het nu juist 
leuk vindt om te schilderen als een echte Van Gogh of iets wil ontwerpen, zoals een ‘vliegende fiets’, (bijna) alles is 
mogelijk in het KNSTLB-atelier! Wat voorop staat, is dat jij jouw idee vorm gaat geven. Jouw enthousiasme, positieve 
energie en plezier zijn de hoofdingrediënten van het creatieve klapstuk dat hierdoor ontstaat!

Keuzevak Bèta/natuurwetenschap
Je hebt vast wel eens zelf een proefje uitgevoerd op je basisschool. Of je hebt anderen proeven zien uitvoeren bij het 
Klokhuis of schooltv. Experimenten hebben als doel om iets te ontdekken of om iets aan te tonen. Bij het keuzevak 
Bèta ga je volop aan de slag met het doen van experimenten op het gebied van natuurkunde, biologie en scheikunde.

Wat leer je in dit keuzevak?
Je leert hoe natuurwetenschappers experimenten uitvoeren door het zelf te doen. Maar je leert ook kritisch en weten-
schappelijk denken, ontwerpen maken, problemen oplossen door creatief te denken, ict-basisvaardigheden, samen-
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werken in een team aan een opdracht, omgaan met laboratorium-materialen en meetinstrumenten en activiteiten 
plannen en uitvoeren. Dit leer je als je bezig bent met interessante onderwerpen zoals DNA, maar ook met alledaagse 
dingen als aardappelen en melk en cola, want ook daar valt veel aan te onderzoeken.

Wat maakt dit keuzevak interessant?
Ben jij nieuwsgierig naar de wereld om je heen? Kom jij graag dingen te weten door ze zelf te onderzoeken? Kijk jij 
graag naar ‘proefkonijnen’ of naar ‘Checkpoint’? Dan is dit keuzevak echt iets voor jou! Je bent bij Bèta zelf de onder-
zoeker en voert zelf de proeven uit! De ene keer voer je proeven uit die je docent voor je klaarzet, een andere keer ga 
je zelf iets bedenken. Je leert de stappen die je moet zetten om een goed onderzoek te doen. Leren door te doen zorgt 
ervoor dat je beter kunt onthouden hoe iets werkt en waarom je iets moet leren! Als je geïnteresseerd bent in biologie, 
scheikunde of natuurkunde zet je door het volgen van dit vak misschien wel de eerste stappen naar je toekomst als 
natuurwetenschapper. En dat is een richting met heel veel toekomstperspectief!

Wat gaan we doen in dit keuzevak?
Het gaat over aardappels, melk en cola, over DNA. Je gaat zelf plastic maken uit aardappelen. Straks weet je of er echt 
geen suiker zit in Cola-light omdat je dat zelf hebt onderzocht. Je stopt je eigen DNA in een flesje. Je kweekt tomaten-
plantjes om te leren over erfelijke eigenschappen, zoekt uit waardoor bepaalde erfelijke ziekten veroorzaakt worden 
en je maakt kennis met genetische modificatie. En nog veel meer.

Keuzevak Het lyceum draait door
Droom jij van een leven als razende reporter? Wil jij heel goed kunnen interviewen en vloggen? Of wil je gewoon als 
creatieveling een plaats voor al jouw mooie verhalen en gedichten? Dan is Het Lyceum Draait Door iets voor jou! 
Je werkt hier aan een website waarop je nieuws en andere verhalen over het Norbertus Gertrudis Lyceum plaatst. 
Nieuwsgierig? Ga naar www.lyceumdraaitdoor.nl

Wat leer je in dit keuzevak?
In dit keuzevak leer je schrijven, spreken, interviewen, vloggen, vergaderen, organiseren, samenwerken en kritisch 
denken. Je ontwikkelt bovendien je creativiteit en je leert hoe je teksten en andere content kunt beoordelen. 

Wat maakt dit keuzevak interessant?
Bij Het Lyceum Draait Door krijg je de tijd en de ruimte om te werken aan onderwerpen die je zelf bedenkt. Als nieu-
weling leer je de school snel kennen, doordat je er bijvoorbeeld op uit gaat om docenten en leerlingen te interviewen. 
Alles wat je maakt, kan worden gepubliceerd op de website die dient als online schoolkrant. Zo zijn klasgenoten, me-
deleerlingen, docenten en ouders meteen op de hoogte van het laatste nieuws, de trends of jouw spannende verhalen. 
Je werkt veel samen met je redactie, je overlegt regelmatig en leert elkaar helpen als dat nodig is. 

Wat gaan we doen in dit keuzevak?
De redactie van Het Lyceum Draait Door bestaat uit vijf deelredacties: Lyceum Nieuws, Lyceum Onderzoekt, Lyceum 
Leest, Lyceum Creatief, Lyceum Beoordeelt. Na een korte instructie van de docent, vergaderen de deelredacties over 
hun werkzaamheden van die week. Daarna werken ze achter een laptop aan hun artikelen, gaan ze de school in om te 
filmen of maken ze afspraken voor interviews. Alles is immers mogelijk. Als het maar aansluit bij het domein van de 
deelredactie.
Binnen de deelredacties heeft ieder zijn eigen rol. Zo is er een redacteur verantwoordelijk voor de opmaak, een ver-
antwoordelijke voor de taalverzorging en een redacteur die eindverantwoordelijk is. Na iedere periode wordt er gewis-
seld van rol, deelredactie en subdomein.
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En nu praktisch?
Wil je weten waaraan je zou kunnen gaan werken? Neem dan een kijkje op de website: www.lyceumdraaitdoor.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons via Facebook of Instagram!

Keuzevak programmeren
Wat leer je in dit keuzevak?
Bij dit keuzevak leer je hoe computers werken. Maar dat niet alleen. Je begrijpt straks de computertaal. Je gaat 
verschillende programmeertalen leren. Straks kun je beoordelen wat een goed computerprogramma is en hoe je dat 
ontwikkelt. Je bent zelfs in staat om computerproblemen op te lossen, als het om de computertaal gaat. Op feestjes 
kun je zeggen dat je algoritmisch kunt denken!

Wat maakt dit keuzevak interessant?
Je bezit straks een vaardigheid die computational thinking wordt genoemd. Die wordt steeds meer gevraagd maar is 
maar weinig bij mensen aanwezig. Later als je groot bent blijk je een heel interessant persoon te zijn voor bedrijven en 
instellingen. Dat komt omdat je iets kunt wat velen niet kunnen. En omdat je een aardig mens bent natuurlijk. Je kunt 
zelfs beweren dat wat je later ook gaat doen, je altijd wel met dit onderwerp te maken krijgt.

Wat gaan we doen in dit keuzevak?
We beginnen met de programmeertaal Scratch. Op de open dag heb je daar al kennis mee kunnen maken. Daarna 
gaan we verder de professionele programmeertaal Python. We besluiten het jaar met een aantal keuzethema’s. Je 
kunt je verder verdiepen in Scratch of Python, een programmeertaal als Java of Javascript leren, muziek programme-
ren, zelf een deel van Minecraft opzetten of een programma schrijven waarmee je dingen kunt aansturen.

Waarom leren programmeren?
 “Programmeren is de kunst om je verbeelding om te zetten naar iets glashelders. Het is een extra vorm van expressie 
die taal en denken stimuleert.”
(Joek van Montfort, Scratchweb).
 
”Everybody in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think.”
(Steve Jobs)
 
“Het programmeren zelf is leuk en spannend, maar dat is nog niets vergeleken met wat je er uiteindelijk allemaal mee 
kunt doen. Leren programmeren is zoals geheim agent worden. Je zult dingen kunnen begrijpen waarvan vele ande-
ren niet eens weten dat ze bestaan.”
(Neelie Smit Kroes, Europese codeweek)
 
“Programmeren is de vaardigheid van de toekomst: het bevordert creativiteit, leert je samenwerken met mensen over 
de hele wereld en laat je communiceren in een universele taal!”
(Neelie Smit Kroes, Young Advisors)
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Twee auto’s rijden naar elkaar toe op een bochtige slingerweg. 
Ze ontmoeten elkaar om precies 12:00 ‘s middags. Als de ene 
auto precies twee keer zo hard had gereden, hadden ze elkaar 
om 11:00 ontmoet. Als de andere auto precies twee keer zo 
hard had gereden, hadden ze elkaar om 10:00 ontmoet. Hoe 
laat zouden ze elkaar ontmoeten als ze allebei twee keer zo 
hard hadden gereden? Tip: het antwoord is niet 09:00

Keuzevak De magie van wiskunde
Wat leer je in dit keuzevak?
Wiskunde is een taal, maar helaas is het voor de meeste mensen een moeilijke taal om vloeiend te le-
ren spreken. Op onze school gaan we je die taal leren. We beginnen eerst langzaam met letters en kleine 
woordjes, maar als je uiteindelijk de school verlaat kun je wiskunde lezen en schrijven als iedere andere 
taal.

Wat maakt dit keuzevak interessant?
Wiskunde wordt wel eens vergeleken met zuurstof: als het er is, merk je het niet, maar als het er niet zou 
zijn, zou je merken dat je niet zonder kan. Of het nu gaat over het voorspellen van het weer, het bouwen van 
een App, het zoeken naar de kortste route in een stad met je GPS: wiskunde is onmisbaar.  

Wat gaan we doen bij dit keuzevak? 
Veel mensen denken dat wiskunde taai en saai is: wij gaan jou in de module ‘De magie van bèta’ laten zien 
dat dit nu helemaal niet waar is; Wiskunde kan juist hartstikke spannend zijn! Het is een andere manier 
van naar dingen kijken. We gaan je via allerlei leuke en interessante puzzels en problemen uitleggen, hoe 
de wereld wiskundig in elkaar zit. Natuurlijk hoort daar ook een stukje theorie bij, maar die is veel beter te 
begrijpen als je haar meteen zelf kunt toepassen. 

Als je goed oplet en flink oefent, kun je na een tijdje de onderstaande puzzel oplossen. Of ben jij zo 
slim en kun jij dit misschien nu al... 


