
Kwt-cursus 
 

Maak je keuze 
 

 
Na de herfstvakantie starten we met cursussen op de dinsdagmiddag. 

Je mag zelf een cursus uitkiezen waar je misschien wel nieuwe 
talenten ontdekt! 

 
Omdat het aantal plaatsen niet eindeloos is, geef je naast je eerste 
keus ook een tweede en derde keus op. We proberen iedereen zo 

goed mogelijk te plaatsen. 
 

Je mentor/docent loopt de cursussen even met je door waarna je op 
het inschrijf-formulier intekent met de juiste titel. 

 
Veel plezier! 



De cursussen Toneel, Schoolband en Theater-vormgeving werken samen om aan het eind 
van dit jaar een voorstelling te geven. 
 
Schoolband  
We gaan met een groep leerlingen enkele muziekstukken oefenen. Deze gaan we ook laten 
horen aan de rest van de school tijdens de middag dat ook het toneelstuk wordt uitgevoerd. 
Je kunt je opgeven als je een muziekinstrument bespeelt en/of als je wilt zingen. Je hoeft 
niet al goed te zijn, maar we hebben geen tijd om het helemaal te leren. 
 
Toneel: Laat je zien! 
Ben je een echte drama-Queen (of drama-King natuurlijk)? 
Vind je het leuk om samen met medespelers van school een improvisatie theaterstuk te 
maken? 
Wil je die graag aan zoveel mogelijk mensen laten zien? 
Meld je dan gelijk aan voor KWT-TONEEL! 
 
Theater-vormgeving 
Je hebt vast wel eens een toneelvoorstelling gezien. Op het toneel zie je de acteurs zelf, 
maar ook wat ze aan hebben, hoe ze zijn opgemaakt, welke spullen ze gebruiken, het licht 
waar ze ín staan en de achtergrond waar ze vóór staan. 
Met andere woorden, je ziet: kostuum, grime , attributen, licht en decor. 
Dat hoort allemaal bij theater-vormgeving. Dit kun je kiezen voor kwt-breed.  
Er komt dan met jouw hulp –en met de leerlingen die kiezen voor toneel en voor muziek- 
een voorstelling voor het einde van het schooljaar. Je werkt hier dus behoorlijk lang aan, wel 
doe je álle verschillende dingen die erbij komen kijken!  Lijkt het je leuk om naaipatronen op 
maat over te nemen, stof te knippen en achter de naaimachine te kruipen? Heb je goede 
ideeën voor grime? Wil je weten hoe je attributen maakt, hoe je decors kunt schilderen en 
hoe een lichtplan werkt? Ben je niet bang voor theater? Meld je aan! Wil je meedoen, leg 
dan in 10 regels uit waarom je voor theater-vormgeving wilt kiezen.  
 
Haken 
We gaan leren haken. Hiermee maken we een eigen poppetje; een 
amiguri. Deze kun je bijvoorbeeld als sleutelhanger gebruiken.  

 
Schaken 
Lijkt het je leuk je hersens te laten kraken? Kom dan schaken! Een 
ingewikkeld maar spannend en leuk spel. Het maakt niet uit of je al kunt schaken of nog niet!  

 
Koken 
We gaan met een groep leerlingen gerechtjes bedenken, uitwerken 
en bereiden. En aan het eind van deze cursus gaan we ook een hapje 
maken voor de rest van de school tijdens de uitvoering van de 
schoolband en de toneelvoorstelling. Je kunt je opgeven als het je 
leuk lijkt om te koken. Je hoeft niet al te goed te zijn, maar een beetje 
kennis van de keuken komt zeker van pas.  
 
 



 
Zwerfvuil-wandelen 
Tijdens een wandeling gaan we zwerfvuil zoeken en opruimen. 
Onderweg krijgen jullie ook enige informatie over de omgeving te horen. 
 
Verborgen verleden 
Onderzoek oude voorwerpen (antiek) 
  
Heb je altijd al meer willen weten over een voorwerp en de waarde van een voorwerp? 
Neem dan zelf een voorwerp mee of maak foto’s van een voorwerp en breng deze mee. 
Heb je zelf geen voorwerp?  Dan zijn er verschillende voorwerpen aanwezig bij deze cursus, 
je kunt dus altijd meedoen. 

  
Website maken/Cursus digitale vaardigheden 
We gaan proberen een simpele website te maken en hoe je hierin bijvoorbeeld video's, 
vragenlijsten of kaarten invoegt. 
De keuze voor het thema van de website is vrij, je kunt er ook bijvoorbeeld voor kiezen om 
een online portfolio te maken of een reisverslag. Gaandeweg kunnen we steeds meer dingen 
toevoegen, zoals bijvoorbeeld een interactieve foto of video. Je krijgt vrijheid voor de 
invulling van het programma of wat je wilt gaan leren. 
 
Slam some poetry! (English) 
Poetry saai? Echt niet! Wist je dat de veel zangers en rappers poezië gebruiken in hun 
liedjes? En wist je dat je hele toffe dingen kunt doen met oude boeken, WhatsApp berichtjes 
en Google? We gaan aan de slag met moderne Engelse gedichten, maar duiken ook een 
beetje de geschiedenis in met War Poems en Shakespeare. En wedden dat die niet zo suf zijn 
als je denkt? Natuurlijk gaan we ook zelf proberen om poetry te schrijven en daar hoef je 
echt geen goede dichter of schrijver voor te zijn. Hou je van Engels? Ben je creatief en vind je 
het interessant om er mee aan de slag te gaan? Then I dare you to slam some poetry! 
  
Esther Street basketball 3-3 
Street basketbal 3-3 is een aparte discipline binnen de basketbalsport waarbij twee teams 
van drie spelers tegen elkaar spelen op een half basketbalveld, met één basket. Deze 
spelvorm is sinds de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio ook een Olympische discipline. 
In bijna alle dorpen is wel een basketbalveldje te vinden waar je dit spel kunt spelen. Je 
schrijf je in voor een cursus waarbij je de basis van het spel wordt geleerd. Daarnaast starten 
we elke les met een warming-up en eindigen we de les met partijtjes onderling tegen elkaar. 
 
  



3-D ontwerpen en printen 
Wil jij leren 3 dimensionaal te tekenen op de computer 
en het vervolgens ook kunnen printen. 
In deze cursus leer je op een eenvoudige manier iets te 
ontwerpen, om te zetten naar een printbaar bestand 
en vervolgens in één kleur uit te printen. 
 
EHBO  
Wat doe je bij een splinter, hoe help je iemand met suikerziekte bij een hypo, dingen die je 
tegen kunt komen en waar je als EHBO-er hulp kunt geven. In zes weken ga je leren ziektes 
en verwondingen te herkennen en oefen je in het geven van de juiste hulp. Ook leer je 
reanimeren. 
                                             
Chinees/Spaans/Russisch/… leren 
Leer samen met een groep een nieuwe taal - je stelt gezamenlijk doelen, helpt elkaar, en 
maakt gezamenlijk gebruik van online materiaal om een nieuwe vreemde taal te leren! 
 
Taal, maar dan anders.. 
We gaan een aantal weken bezig met een kant van taal die je nog niet zo vaak hebt gezien.  
Boeken, gedichten, songteksten en raps komen onder andere aan bod. Houd je van lezen,  
verhalen en creatief met taal en woorden omgaan? Meld je dan.  
 
Fitness 
Heb je altijd al meer willen weten over de sportfitness? 
Je eigen schema maken? Welke oefeningen gebruik je voor welke spieren? Hoeveel 
herhalingen doe je een oefening? Dit ga je allemaal leren in deze cursus. Het is een 
combinatie van praktijk en theorie. 
 
Aandachtstraining 
Huiswerk moeten maken, sociale media, erbij willen horen, toetsen, 
zorgen, het gebeurt allemaal tegelijk in je hoofd. Veel kinderen (en 
volwassenen) zijn vaak met allerlei zaken tegelijk bezig, waardoor niets 
echt de volle aandacht krijgt. We zijn bijna continu aan het nadenken, over 
wat er gebeurd is of over wat er straks allemaal nog moet. We hebben 
daardoor minder aandacht voor dít moment en we doen veel zaken op de 
automatische piloot.  
Het gevolg kan zijn dat je je niet goed kunt concentreren, dat je zaken niet 
goed onthoudt of dat je stress ervaart. Ook een hoofd vol gedachten en 
piekeren kunnen het gevolg zijn. 

 
Tijdens de aandachtstraining krijg je in ongeveer 6 weken met simpele kleine oefeningen, 
handvaten om: 

• je beter te kunnen concentreren; 
• beter om te kunnen gaan met stress en (faal)angst; 
• je gelukkiger, rustiger en meer tevreden te voelen; 
• beter te presteren in sport of muziek. 


