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maatwerktijd



ALGEMENE INFORMATIE 

De maatwerk-uren staan vast in het rooster op de volgende momenten:
 • Maandag  les 1 (08.30 tot 09.15 uur)
 • Woensdag  les 1 (08.30 tot 09.15 uur)
 • Donderdag*  les 7 (13.45 tot 14.30 uur)
 • Donderdag* les 8 (14.30 tot 15.15 uur) 
*blokuur 
De lessen vinden op de volgende data plaats:

Periodeweek 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maandag 15-nov x 29-nov 6-dec 13-dec 20-dec 10-jan 17-jan 24-jan

Woensdag 17-nov 24-nov 1-dec 8-dec 15-dec 22-dec 12-jan 19-jan 26-jan

Donderdag x 25-nov 2-dec 9-dec 16-dec 23-dec 13-jan 20-jan 27-jan



INSCHRIJVEN

Vanaf maandag 1 november om 18.00 uur kun je je inschrijven. De inschrijving sluit op woensdag 3 november om 23.00 uur. 
Er is een aparte handleiding hoe je je kan inschrijven voor de maatwerktijd-uren. 

Je maakt drie keuzes, op drie verschillende lesuren. Er zijn naast de enkele uren ook een aantal blokuren te kiezen, die vinden 
op donderdag plaats. Wanneer je kiest voor zo’n blokuur, dan hoef je nog maar 1 ander maatwerkuur te kiezen. 

Als je in aanmerking komt voor een verbeterles, dan word je hier door je coach of de vakdocent over geïnformeerd. Wij zorgen 
ervoor dat je voor deze les al wordt ingeschreven. Dat hoef je dus niet zelf te doen. Je hoeft hiernaast nog maar 2 andere 
maatwerkuren te kiezen. 

Er is een maximum aantal leerlingen per groep. Het kan zijn dat je niet altijd kunt kiezen wat je het liefst zou willen. Belangrijk 
om te weten is dat meerdere onderwerpen in periode 3 en 4 zullen terugkeren en er op die manier voor iedereen de 
mogelijkheid is om bepaalde onderwerpen te kiezen. 

Let op:

De inschrijving voor Anglia leerjaar 2 is vooraf geïnventariseerd. Heb je je ingeschreven voor Anglia dan zijn daarvoor al twee 
uren in het rooster gepland. Wij zorgen ervoor dat je voor deze lessen wordt ingeschreven. Je hoeft dan nog maar 1 ander uur 
te kiezen. Anglia voor leerlingen uit leerjaar 1 is te kiezen vanaf periode 3. 

Voorbereiding Goethe Deutsch is alleen bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 2. Voor leerjaar 1 komt dit terug in periode 3. 

In havo 3 is Frans een verplicht vak. Als je nu in mavo 2 zit en misschien wilt doorstromen naar de havo, dan kun je je hierop 
voorbereiden met Frans in de maatwerktijd. Dit is te kiezen vanaf periode 3. 

Een aantal lessen wordt opnieuw aangeboden. Heb je deze al gevolgd, dan maak je nu een andere keuze, het programma is 
namelijk hetzelfde.



PROGRAMMA
Lesuur Maatwerktijd 

Positieve kijk op jezelf

Acts of kindness 

Schaken voor beginners

Nederlands grammatica

Nederlands werkwoordspelling

Anglia klas 2: groep 1 (blokuur)

Verbetering Engels klas 1

Verbetering Duits klas 1

Microbiologie 

Goethe Deutsch klas 2: groep 1

Muziek producen

Duurzaam gezonde leefstijl

Wat doe jij? 

Bijwerk-uur

Bouwen met technisch lego

Dag 

Maandag Les 1

Lesuur Maatwerktijd 
Hardlopen (blokuur)

Spelontwerp (blokuur)

Flashmob (blokuur)

Theater (blokuur)

Kickboksen (blokuur)

De digitale schoolkrant (blokuur)

Heel Houtkamp bakt (blokuur)

Filmen en bewerken (blokuur)

Techniek (blokuur)

Fictie in beeld (blokuur)

Verbetering Frans

Verbetering Duits klas 2

Programmeren deel 1

Nederlands werkwoordspelling

Gitaar & ukelele 

Anglia klas 2: groep 2 (blokuur)

Weerbaarheidstraining: rots en water

Dag 

Donderdag Les 7

Lesuur Maatwerktijd 
The Crew

Anglia klas 2: groep 1 (blokuur)

Wandelcoaching

Jouw Idee BV

Goethe Deutsch klas 2: groep 2

Anglia klas 2: groep 2 (blokuur)

Verbetering wiskunde 

De schoolband

De duurzame school 

Logodesign

Bouwen met lego

Persoonlijke leerrroute

Dag 

Woensdag Les 1

Lesuur Maatwerktijd 
Hardlopen (blokuur)

Spelontwerp (blokuur)

Flashmob (blokuur)

Theater (blokuur)

Kickboksen (blokuur)

De digitale schoolkrant (blokuur)

Heel Houtkamp bakt (blokuur)

Filmen en bewerken (blokuur)

Techniek (blokuur)

Fictie in beeld (blokuur)

Verbetering Engels klas 2

Duits spreekvaardigheid

Schaken voor gevorderden

Plannen en organiseren

Piramides, farao’s en mummies

Franse Chansons 

Fotograferen en bewerken

Dag 

Donderdag Les 8



NEDERLANDS - WERKWOORDSPELLING 
Is het nu met een -t, -d of -dt? Werkwoordspelling is niet 
ieders favoriete onderdeel en dat mag! Maar misschien wil 
je er wél beter in worden. Dat kan! Op een actieve manier 
gaan we met spelling aan de slag. Je kunt zelfs je diploma 
werkwoordspelling behalen. En dan tackel jij aan het einde 
van deze periode al jouw eigen fouten.  
 
WISKUNDE - VERBETERING 
Als je het gevoel hebt de lesstof van wiskunde niet bij te 
kunnen houden in de schoolweek, of meer tijd zou willen voor 
de opdrachten van wiskunde, kun je kiezen voor een extra les 
wiskunde in de week. Zo hoef je minder thuis te doen en kun 
je onder begeleiding van een wiskundedocent je opdrachten 
maken. Handig!

DUITS - VERBETERING  
Wil je graag extra ondersteuning voor Duits? Samen 
grammaticaonderdelen oefenen en werken aan je 
woordenschat? Of wil hulp bij het maken van de opdrachten, 
om je iets zekerder te voelen over de taal? Je mag zelf 
aangeven welk onderdeel je graag zou willen oefenen met de 
docent. We oefenen met de lesstof uit periode 1 en 2. Deze 
verbeterles is te kiezen voor klas 1 en voor klas 2. Tschüss! 

verbetering



FRANS - VERBETERING 
Wil je graag extra ondersteuning voor Frans? Samen 
grammaticaonderdelen oefenen en je spreekvaardigheid? Of 
iets heel anders? Je mag zelf aangeven welk onderdeel je 
graag zou willen oefenen met de docent. Au revoir!

ENGELS - VERBETERING 
Wil je graag extra ondersteuning voor Engels? Samen 
grammaticaonderdelen oefenen en werken aan je 
woordenschat? Of wil hulp bij het maken van de opdrachten, 
om je iets zekerder te voelen over de taal? Je mag zelf 
aangeven welk onderdeel je graag zou willen oefenen met de 
docent. We oefenen met de lesstof uit periode 1 en 2. Deze 
verbeterles is te kiezen voor klas 1 en voor klas 2.

NEDERLANDS - GRAMMATICA
Vind je het nog lastig om het lijdend voorwerp of het 
meewerkend voorwerp te vinden? Verwissel je het zelfstandig 
naamwoord steeds met het bijvoeglijk naamwoord? Dan is 
deze module maatwerktijd iets voor jou! In deze module ga jij 
jezelf verbeteren in de grammatica van Nederlands en wordt 
alles nog eens rustig uitgelegd. Het is belangrijk de basis goed 
te beheersen, ook voor het leren van de moderne vreemde 
talen. 



PLANNEN, ORGANISEREN & LEREN LEREN
Huiswerk kun je bij ons op school meestal in de les maken, 
maar soms krijg je het niet af. Dan moet je thuis nog verder 
werken. Maar hoe plan je al dat huiswerk? Want je wilt ook 
chillen, sporten of met een hobby bezig zijn. Juist dan is het 
goed om te leren plannen, je huiswerk goed te organiseren 
en manieren te krijgen om te leren leren. Wil je in deze 
onderdelen beter worden dan moet je oefenen. En dat gaan 
we samen doen! 

BIJWERK-UUR
Kom jij thuis tijd te kort voor je schoolwerk? Zou jij het fijn 
vinden als je af en toe wordt geholpen bij het maak- of 
leerwerk? Kies dan voor het bijwerkuur. Onder begeleiding 
kun je hier tijd besteden aan je schoolwerk en vragen stellen 
op het moment dat het nodig is. 



EEN POSITIEVE KIJK OP JEZELF
Je bent uniek, je bent wie je bent. Maar, wie ben 
je eigenlijk? Ken je jezelf? Wat zijn je positieve 
eigenschappen en talenten? Heb je doorzettings-
vermogen? Kun je omgaan met uitdagingen, het 
maken van fouten of kritiek? En denk jij vaak op 
een positieve manier of zit je ook weleens in de 

put? Misschien wil je wel leren hoe je uit die put komt en 
positiever kunt gaan denken. Ja, echt, daar zijn trucjes voor! 
Wil je leren hoe je nare gedachten kunt omzetten naar fijne 
gedachten? Allemaal dingen die je kunt leren tijdens deze trai-
ning van MWTK. Leer hoe je een positieve kijk op jezelf kunt 
krijgen. Je bent van harte welkom!

WEERBAARHEIDSTRAINING: ROTS EN WATER
Wist jij dat er heel veel kracht in je lichaam zit? Nee, dat heeft 
niets te maken met spierballen. Er zit kracht in je buik. En die 
kracht kun je voor van alles inzetten. Bijvoorbeeld voor het 
leren stevig en ontspannen op je benen te staan (zodat je niet 
zomaar omgeduwd kan worden in de gang), je aandacht te 
richten op belangrijke zaken (focussen) en je emoties beter 
onder controle te krijgen. Handig toch? Tijdens deze training 
leer je door te doen. We gaan alleen, in tweetallen, maar 
soms ook in drie- of viertallen aan het werk. En soms met de 
hele groep. Maar je mag altijd aangeven wat je prettig vindt. 
Je kunt je tijdens deze spelopdrachten als een rots (met 
kracht) gedragen, maar ook als water (meebewegen met de 
ander en verbinding maken). Je leert hoe je tussen de rots en 
het water moet kiezen. Je leert wat Chinees boksen is en hoe 
Formule 1-coureur Max Verstappen zich leert te concentre-
ren. Je bent van harte welkom!

verdieping



SPELONTWERP (BLOKUUR)
Maak je eigen sportspel! Heb je het bekende potje voetbal en 
die saaie trefbalvorm ondertussen wel een keer gezien en 
kun jij zelfs wel iets toffers bedenken? Ga dan hiermee aan 
de slag! Iedere twee weken bedenk jij met de groep leerlin-
gen een nieuw spel, begeleid door een ervaren sportdocent. 
Misschien bedenk jij wel een hit? 

HARDLOPEN (BLOKUUR) 
Ga de uitdaging aan en leer 5, 7.5 , 10 of 15 km hardlopen! 
De hardlooptraining start op het Rietveld Lyceum. Je krijgt 
looptraining en oefent met verschillende hardlooptrainings-
vormen. Wedden dat je snel vooruit zult gaan? 

SCHOOLBAND 
Zin om te spelen in een band?  Geen ervaring? No pro-
blem! We leren samen te werken en te spelen, ieder op zijn 
eigen niveau. Er is voldoende uitdaging, ook voor gevorderde 
muzikanten. En ook als je juist nog geen instrument bespeelt 
of kan zingen, leer je de basis van zang, keyboard, piano, 
basgitaar, gitaar of drums. Jij kiest! 

THE CREW
Wat kun je allemaal bedenken als je theater gaat maken? 
Welke materialen gebruik je en welke technieken? Schrijf je in 
voor dit maatwerkuur en maak deel uit van The Crew! Samen 
met andere leerlingen leer je hoe je decors maakt en leer je 
over licht en geluid op het toneel. Aan het einde van de perio-
de werken we samen met de groepen theater en muziek.



THEATER (BLOKUUR)
Zo leuk kan theater zijn! Je leert verschillende spelvormen en 
ontdekt wat jij hiermee kunt. Samen met de andere leerlingen 
speel je en werk je toe naar een kleine eindpresentatie. We 
werken samen met de andere maatwerkuren van KCM. 

ANGLIA (BLOKUUR)
Als je goed bent in Engels, word je met de Anglia-uren extra 
uitgedaagd. De lessen worden in het Engels gegeven en zijn 
een afwisseling van werklessen en projectlessen. Na periode 
4 kun je aangeven of je het Anglia-examen zou willen doen. 
Als je dit haalt, krijg je een certificaat! Weet je niet zeker of 
Anglia iets voor jou is? Laureen en Olaf kunnen je hier zeker 
bij helpen! Anglia is voor klas 2 te kiezen, klas 1 kan starten 
vanaf periode 3.

FRANSE CHANSONS
Heb je ook de zanger van de Snollebollekes gezien? Hij kan 
een stadion laten hossen, maar hij is daarnaast enorm fan 
van het Franse chanson. Zoek het maar eens op! Houd jij ook 
van muziek en vind je het leuk om op een muzikale manier 
bezig te zijn met de Franse taal? Met bekende Franse liedjes 
vergroot je stiekem ook je woordenschat en leer je meer over 
de Franse cultuur. 

WANDELCOACHING
Heb je behoefte aan een stukje rust? Met wandelcoaching 
proberen we dit te realiseren. Dit doen we door te gaan wan-
delen in de bossen rondom het Houtkamp en dit wandelen te 
combineren met leuke ontspanningsoefeningen. Dus even je 
hoofd zien leeg te maken voor de volgende les(sen). Tijdens- 
of na afloop van de wandelingen is er, indien wenselijk, ook 
ruimte voor persoonlijke gesprekken.



GOETHE – DUITS 
Het Goethe certificaat is een officieel Duits taalexamen dat je 
bij ons op school kunt halen. Dit taalexamen wordt wereldwijd 
gebruikt en ook internationaal geaccepteerd. Vanaf klas 3 kun 
je Goethe Duits volgen in de Maatwerktijd. Dit jaar kun je in 
klas 2 al kennismaken met dit vak en de Duitse cultuur. Voor 
iedereen die meer Duits wil leren, Duits nu al makkelijk vindt, 
of misschien wel droomt over een baan over de grens!

DUITS - SPREEKVAARDIGHEID 
Vind je spreken in het Duits nog spannend, maar vind jij het 
ook belangrijk om het te leren? Dan gaan we oefenen! Dit 
doen we aan de hand van verschillende thema’s uit klas 1 
en klas 2. Hierbij letten we ook op uitspraak en het durven 
praten in een vreemde taal. De lessen worden in het Duits 
gegeven.

MICROBIOLOGIE
Altijd al eens willen kijken en experimenteren met het kleinste 
leven wat bestaat? Aan de hand van practica leer je van alles 
over microbiologie. Van bacterie-kweekjes tot schimmels 
onderzoeken onder de microscoop, wij gaan het doen!
 
PIRAMIDES, FARAO’S EN MUMMIES
De oude Egyptenaren lieten hun favoriete huisdieren mum-
mificeren. Raar? Zij geloofden sterk in een leven na de dood. 
Tijdens het leven op aarde bereidden ze zich hier al op voor. 
Maar hoe zag dat leven na de dood er volgens hen precies 
uit? Duik in de wereld van farao’s, goden en graftombes, en 
ontdek welke gewoontes de oude Egyptenaren hadden rond-
om het overlijden. Lukt het jullie om de begrafenis van een 
belangrijke farao goed voor te bereiden?

GOETHEGOETHE



MUZIEK PRODUCEN
In het maatwerk uur muziekproducen leer je in eenvoudige 
stappen hoe je op je laptop muziek kunt maken net als Martin 
Garrix en Armin van Buuren. Je leert hoe de structuur van 
een lied in elkaar zit en hoe een ‘drop’ werkt. Met passende 
beats en samples maak jij je eigen hit. Dit kan gewoon op je 
school laptop met een gratis programma!

 GITAAR & UKELELE
Je leert de belangrijkste akkoorden voor gitaar en ukelele, 
zodat jij bij het kampvuur allerlei liedjes kan spelen! Je 
leert op een eenvoudige manier akkoorden spelen en hoe je 
akkoorden van liedjes kan vinden.

Verbreding



JOUW IDEE BV
Als je je eigen bedrijf zou mogen beginnen, wat zou je dan 
gaan doen? Heb je al een idee of gaan we samen een idee 
bedenken? We duiken in de creatieve ideeën en maken 
een mini-onderneming. Compleet met naam en logo, 
ondernemingsplan en wie weet zelfs met een website en 
sociale media. Misschien vind je het wel zó leuk, dat je echt of 
online gaat openen?

ACTS OF KINDNESS 
Iets verrassends doen voor een ander? Een beetje vrolijkheid 
of aardigheid opsturen of bezorgen? Samen gaan we op zoek 
naar wat en hoe we met elkaar de wereld een klein beetje 
mooier kunnen maken. Misschien willen jullie wel ergens op 
bezoek, iets organiseren, of iets maken of uitdelen? Je ziet, er 
is nog heel veel mogelijk!

WAT DOE JIJ?
In ‘Wat doe je wel/niet als je dit ziet’ bespreken we met elkaar 
verschillende ingewikkelde situaties waar jij mee te maken 
zou kunnen krijgen, in je omgeving of op sociale media. 
Denk aan diefstal, alcoholgebruik, geweld en wapenbezit. 
Jonge agenten in opleiding vertellen (digitaal) hoe zij met 
zulke situaties omgaan. Ook zal de wijkagent ons een bezoek 
brengen en met jullie in gesprek gaan over keuzes maken. En, 
we spelen een game over cybercrime om je bewust te maken 
van je online gedrag. Spannend! 

Verbreding



DE DUURZAME SCHOOL
Duurzaamheid is het zorgen voor een evenwicht tussen 
mens, milieu en economie met als doel de aarde niet uit te 
putten. Hoe kun je dan als Houtkampleerling een steentje 
bijdragen aan een duurzame school? Jullie doen onderzoek 
naar wat er nu al duurzaam is op school en bedenken wat 
beter kan. Jullie gaan aan de slag met het ontwerpen van een 
prullenbak en door oude materialen te ‘upcyclen’ maken we 
er met elkaar weer iets nieuws van. Lekker duurzaam!

SCHAKEN BEGINNERS
Kinderen die schaken, zouden op school beter presteren 
als het gaat om logisch denken, problemen oplossen, je 
concentreren en ruimtelijk inzicht, zeggen onderzoekers. 
En het kan ook nog eens heel leuk zijn! Van echte 
schaakexpert Niels van der Mark leer jij de eerste 
schaakskills. Voor je het weet, speel je zo een hele 
partij uit! 

SCHAKEN GEVORDERDEN 
Voor wie de module Schaken beginners al heeft gevolgd 
of voor wie al een pro is! Bij Schaken voor gevorderden 
daagt Niels van der Mark je uit om zijn koning mat te zetten! 
Met de groep ga je dieper in op het spel en leer je nieuwe 
spelelementen. Wie verslaat wie?

DUURZAAM GEZONDE LEEFSTIJL
Happy Healthy Food Friends, dat zijn Babette en Inge. Zij 
gaan met jullie aan de slag in de keuken met ingrediënten die 
jij kiest. Jullie maken smoothies, gezonde zoete baksels en 
bedenken heerlijke gezonde recepten voor als je een keer 
thuis moet koken (!). Met elkaar bedenken jullie de recepten 
en ga je aan de slag. Aan het eind van de periode ligt er dan 
een receptenboek! 



FICTIE IN BEELD (BLOKUUR)
Het lijkt zo gewoon, een foto bij een verhaal. In de krant 
of in een tijdschrift zie je niet anders. Dat kan ook bij korte 
verhalen of gedichten. En hoe maak je dan de júiste foto? 
Daarvoor duik je eerst in een verhaal of gedicht en leer je de 
achterliggende betekenis te begrijpen. Daarna krijg je tips hoe 
je met je telefoon hier gave foto’s bij kunt maken en bewerken, 
zodat jij zelf de betekenis van fictie in beeld kunt vatten.

KICKBOKSEN (BLOKUUR)
Kom maar op! Een blokuur kickboksen! De training bestaat 
uit het leren van de basistechnieken van het kickboksen 
afgewisseld met conditietraining en krachtoefeningen. Dit 
maatwerkuur wordt op een externe locatie gegeven, slechts 
een paar minuutjes van het Houtkamp College. Adres:  
Selfdefence4all, Tramstraat 6D in Doetinchem. 

FOTOGRAFEREN EN BEWERKEN
We kunnen niet meer zonder onze smartphone. Je gebruikt 
‘m vast voor van alles. Maar haal je ook alles er uit wat erin 
zit? Welke professionele instellingen zitten er op de camera 
van jouw mobiel? En wat kun je daar mee om foto’s te maken 
die anders zijn en opvallen? Je leert over fotograferen vanuit 
verschillende standpunten. Ook leer je kennismaken met 
fotobewerking in het (gratis) programma Gimp.



PROGRAMMEREN
Ken je de Arduino? Het wordt door veel artiesten, 
designers en hobbyisten gebruikt! De Arduino is een kleine 
programmeerbare computer die jíj ontzettend veel kunt leren. 
Hoe je dat doet? Door de juiste code te schrijven. Je kunt 
hiermee lampen, motortjes en luidsprekers aansturen. Ook 
bouwen we met sensoren die de temperatuur, de afstand, en 
de lichtsterkte meten. Tof!

FLASHMOB (BLOKUUR)
Wil je graag meedoen met het onverwachte en houd je dus 
van verrassingen? Doe dan mee aan de Flashmob. Een 
flashmob is een flitsoptreden van een groep mensen die 
plotseling op een openbare plek samenkomt, iets bijzonders 
doet en daarna weer snel uiteenvalt. Het aantal deelnemers 
staat niet van tevoren vast. Zoek het maar eens op op 
YouTube. Wat jullie bedenken, staat nog helemaal vrij! Jullie 
kiezen de muziek en wat er gaat gebeuren. Het hoeft dus niet 
dans te zijn, als de groep dat niet zou willen. 

LOGODESIGN
Je hoeft maar een logo te zien, of te weten bij welk merk het 
hoort. Dán is het een goed logo. Bij Logodesign leer je een 
stukje geschiedenis van logo design, welke verschillende 
soorten logo’s er allemaal zijn en hoe een logo wordt 
ontworpen. Je gaat zelf logo’s ontwerpen op papier en digitaal 
op je eigen laptop. Misschien wil je wel een logo voor jouw 
eigen bedrijf of idee?



DIGITALE SCHOOLKRANT (BLOKUUR)
Ben je nieuwsgierig? Vind je het leuk om teksten en foto’s te 
maken? En ben je creatief en houd je van werken achter de 
computer? Maak dan met de groep de digitale schoolkrant 
van het Houtkamp College en behoor tot de eerste groep 
redacteuren! Je bedenkt samen leuke onderwerpen en 
gaat op onderzoek uit. Daarna schrijf je teksten en/of maak 
je bijpassende foto’s. Je leert omgaan met Adobe InDesign, 
waarmee je beeld en tekst combineert tot één geheel. Alle 
artikelen en foto’s vormen samen dan de eerste digitale 
schoolkrant van het Houtkamp! 

BOUWEN MET LEGO
Het Houtkamp College is een prachtige school! Maar er is een 
nog mooiere school. De school waar Harry Potter zijn grootse 
avonturen heeft beleefd en waar Griffoendor, Ravenklauw, 
Huffelpuf en Zwadderich met elkaar strijden. En die gaan we 
nabouwen! Samen maak je een plan hoe je het bouwen aan 
wilt pakken en aan het einde van de periode staat daar dan 
het prachtige Zweinstein kasteel! Kom jij één uur in de week 
P.U.I.S.T.en* aan jouw ruimtelijk voorstellingsvermogen en 
bouwvaardigheden?

*Proeve van Uitzonderlijke Intelligentie en Superieure Toverkunst



BOUWEN MET TECHNISCH LEGO
Ben jij toe een leuke bouwuitdaging? En houd je van 
technische constructies? Cool! Stel dan je eigen 
bouwvaardigheden op de proef en ga aan de slag met 
de fantastische LEGO® Technic Dragster graafmachine. 
Dragsterraces zijn de ultieme snelheidsuitdaging…, dus dat 
wordt racen! 

FILMEN EN BEWERKEN
Vind je het leuk om films te maken of te editen en wil je leren 
hoe je dat nog beter kunt doen? Hier leer je de technieken 
herkennen die je kunt gebruiken om je verhaal zo goed 
mogelijk te vertellen aan je publiek. En je gaat zelf aan de slag! 
Je leert alles over het maken van mooie beelden en hoe je die 
zelf monteert tot een goede film. Kortom, een workshop voor 
de echte filmliefhebber.

TECHNIEK
Techniek is overal! Een schaar, een stoel, een pen: je gebruikt 
het regelmatig, maar hoe wordt dit gemaakt? En kun jij zélf 
misschien iets maken? Het Techniek Praktijk Centrum gaat 
met jou een (nieuw!) gebruiksvoorwerp ontwerpen. Dit idee 
ga je uitwerken en je maakt een plan van aanpak. Daarna 
mag je in de technische ruimtes van het Techniek Praktijk 
Centrum aan de slag met het produceren van je eigen 
gebruiksvoorwerp. Handen uit de mouwen!



HEEL HOUTKAMP BAKT (BLOKUUR)
Bakkers klaar? Bakken maar! Voor wie het niet erg vindt om 
vieze handen te krijgen én om de handen uit de mouwen te 
steken.. Ga dan aan de slag in de bakwinkel Gaabs, middenin 
het centrum van Doetinchem. Daar willen ze dat iedereen 
zich welkom voelt in de winkel en de dagbesteding. Om er te 
shoppen, creatief te zijn, voor een kopje koffie, of een beetje 
gezelschap. Vind je het leuk om in een winkel te werken? 
Vind je bakken en decoreren leuk? En ben je enthousiast en 
gedreven? Kom dan naar de bakwinkel! Adres: Heezenstraat 
41 in Doetinchem. 



KEUZEGIDS

maatwerktijd


