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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 tintje’. 
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 combinatie 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 behoefte aan meer uitdaging dan hen in de 
gewone lessen geboden wordt. Een aantal scholen heeft 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 hoeft 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 deelnamecertificaat. Als je ervoor kiest om naar het 
Norbertus Gertrudis Lyceum te gaan dan kun je het certificaat ook 
opnemen in je portfolio. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Enkele vragen die bij je zouden kunnen opkomen 
 
Moet je aan de verschillende masterclasses deelnemen? 
Nee dat hoeft 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 inschrijft. 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, gemotiveerd 
bent voor de onderwerpen die aan bod komen en op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.45 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 receptie van het Norbertus Gertrudis 
Lyceum of per post versturen (postbus 1127, 4700 BC Roosendaal). Je kunt het 
formulier ook scannen en dan mailen naar info@norbertusgertrudislyceum.nl 
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Het aanbod voor de junioracademie 2021-2022: 

 

Periode 1 

• Klimaatverandering - Spaans 

• Puzzels, spelletjes en wiskunde – Geschiedenis Berlijn 

 

Data: 10 november, 17 november, 24 november, 8 december, 15 december 

en 22 december 2021 

 

Periode 2 

• Franse taal – Klassieke talen: Metamorfosen 

• Geschiedenis Rusland - Klimaatverandering 

 

Data: 12 januari, 19 januari, 26 januari, 2 februari, 9 februari en 16 februari 

2022 

 

Periode 3 

• Puzzels, spelletjes en wiskunde - Spaans 

• Geschiedenis Berlijn – Franse taal 

 

Data: 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april, 13 april en 20 april 2022  

 

 

 

 



De inhoud van de masterclasses: 

 

Klimaatverandering 
 
Dag toekomstige brugklassers! Wat leuk dat je de junioracademie komt 
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 
‘Klimaatverandering’. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. De 
aarde warmt op, de polen smelten, gebieden worden droger en droger of er 
ontstaat juist veel te veel neerslag. Hoe komt dat nou? En wat is daar de 
grootste oorzaak van? En, veel belangrijker, hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat de opwarming van de aarde stopt! Dat zijn thema’s waar we, 
spelenderwijs en lerenderwijs mee bezig gaan! Ik kijk er naar uit jullie te 
ontmoeten!  

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Klassieke talen: Metamorfosen 
 
De Grieken en de Romeinen hebben heel wat mooie verhalen verteld. Over 
goden en godinnen, oorlogen en koningen, over liefde en haat, over ruzie 
en vriendschap.  De mooiste verhalen zijn misschien wel de Metamorfosen: 
vertellingen waarin mensen veranderen in bomen, vogels en andere dieren. 
Deze wonderlijke verhalen gaan we vertellen, bekijken en we gaan er 
uiteindelijk ook zelf mee aan de slag. Waarin zou je zelf willen veranderen? 
Waarin zou je een ander willen laten veranderen? En waarom? Uiteindelijk 
gaan we onze eigen metamorfose vormgeven, in woord en beeld! En 
natuurlijk maak je ook kennis met het Griekse alfabet en ga je een eerste 
Latijnse tekst vertalen. 
 

 
 
De Masterclass Metamorfosen wordt gegeven door Ward Warmoeskerken, 
docent Grieks en Latijn. 
 

 



 
Geschiedenis: Rusland 1900-200 van Grootmacht naar 
Grootmacht naar …..Grootmacht? 
 
Rusland is voor Europa sinds Tsaar Peter de Grote een belangrijke speler.  

Soms een vriend, soms een vriendelijke buur, soms een gevaarlijke buur, 

maar altijd van grote invloed! 

In deze module kijken we naar de geschiedenis van Rusland in het 

algemeen en in het bijzonder haar relatie met de westerse wereld. 

Geopolitiek is hierbij het sleutelwoord. Verbazing gegarandeerd! 

 

 

 

Dhr. de Waal, docent geschiedenis 

 
 
 
 
 
 



 
Puzzels, spelletjes en wiskunde 
 
Een puzzel maken is leuk, tenminste, als je weet hoe het moet en het je lukt 

zo’n puzzel op te lossen. Samen een spel spelen is gezellig en daarbij is 

meedoen belangrijker dan winnen.  

Door alles goed in beeld te brengen, logisch na te denken en een strategie 

te verzinnen kun je soms puzzels (sneller) oplossen en spelletjes (vaker) 

winnen. 

Hierbij speelt het vak wiskunde een belangrijke rol. 

Tijdens de middagen zullen wij onder andere bezig zijn met allerlei logische 

puzzels  zoals Sudoku, Binairo, Zeeslagje, Logigram en de kubus van Rubik. 

Ook spelen we spellen, bijvoorbeeld Nim, Drie (of Vier) op een rij, Samen 

vijftien en Mastermind. 

Op deze manier word je spelenderwijs gestimuleerd om vaker logisch na te 

denken, in duidelijke stappen en met een flinke portie geduld. 

 

Ad Boelhouwers, docent wiskunde 

 

 

 



 
Spaans 
 
Het is bekend dat kinderen op jonge leeftijd 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 vakantie 
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 
activiteiten, spelenderwijs de Spaanse taal leren. Ook leerlingen die al 
Spaans gevolgd hebben zijn van harte welkom. 
 
Het programma van deze lessen bestaat uit: 
 
1. Begroeten, ontmoeten en jezelf voorstellen 
2. Het alfabet 
3. Cijfers en kleuren 
4. De familie 
5. De dieren 
6. Eten 
7. Kleding 
8. Vakantie 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: Berlijn, een moderne metropool met een 
bewogen geschiedenis 
 
Weinig steden hebben zo’n turbulente geschiedenis achter de rug als de 
Duitse hoofdstad. Tegenwoordig wordt de stad overspoeld met toeristen en 
is het een van de hipste vakantiebestemmingen voor jongeren, maar nog 
steeds zijn de littekens uit het verleden zichtbaar.  
In deze module zullen jullie ontdekken hoe de verschillende historische 

perioden terug te vinden zijn 
in het moderne Berlijn. We 
kijken daarbij naar de 
geschiedenis achter de 
bekendste 
bezienswaardigheden, maar 
ook de minder voor de hand 
liggende plekken komen aan 
bod. 
We beginnen onze historische 
reis bij de stichting van de stad 

in de middeleeuwen, waarna we onze aandacht richten op de Pruisen. 
Daarna maken we een sprong in de tijd, want in de volgende lessen gaan 
we ons vooral bezighouden met de 20e eeuw. Berlijn ten tijde van Hitlers 
Derde Rijk, de bouwplannen voor zijn nieuwe hoofdstad Germania en de 
gevolgen van de verloren Tweede Wereldoorlog voor de stad, het komt 
allemaal aan bod. Na de oorlog wordt de stad opgesplitst door de 
overwinnaars en in 1961 wordt er zelfs een muur gebouwd, die de stad in 
tweeën deelt. Hoe gingen de inwoners hier mee om en wat is daar vandaag 
de dag nog van te zien? Ten slotte kijken we naar het Berlijn van nu: een 
moderne stad, opgebloeid na de val van de Muur in 1989. 
 
Het programma van de lessen ziet er als volgt uit: 
1. De vroegste geschiedenis van de stad, van Cölln tot Berlijn 
2. Berlijn, hoofdstad der Pruisen 
3. Germania, Hitlers megalomane bouwproject 
4. De Berlijnse Muur 
5. Leven in een gedeelde stad 
6. Berlijn na ‘die Wende’ 
 
Deze module wordt gegeven door meneer van Etten. Hij is docent 
geschiedenis én Duits op het Norbertus Gertrudis Lyceum en heeft een 
tijdje in Berlijn gestudeerd. 



 
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 vakantie 
geweest en heb je ’s morgens al wel eens croissants of een baguette 
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. Franse  woorden, die je al kent. 
2. Jezelf voorstellen + familie 
3. Chansons 
4. Cijfers 
5. Boodschappen halen 
6. Kennis van Frankrijk 
7. De dagen, de maanden en de seizoenen 
8. De kloktijden 
9. Het weer 
10. Wonen 

Rina Schellingerhout, docente Frans 
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Overige informatie 

 
Indeling van de middagen: 
13.30 – 14.30 uur: masterclass 1 
14.30 – 14.45 uur: pauze (voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd) 
14.45 – 15.45 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: 
 
Zaterdag 29 januari 2022:   
Open Dag Norbertus Gertrudis Lyceum van 10.00 tot 14.00 uur in ons 
gebouw aan de Lyceumlaan 10 te Roosendaal 
 
Dinsdag 1 februari 2022:  
Informatieavond voor jou en je ouders over wat het Norbertus Gertrudis 
Lyceum kan bieden voor begaafde leerlingen. 
 
Dinsdag 8 en woensdag 9 maart 2022: 
Als je leerling wilt worden op onze school kun jij je op deze dagen tussen 
16.00 en 19.30 uur komen aanmelden. 
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