Profielwerkstuk
Wiskunde
Kunst algemeen
Filosofie
Drama
Muziek
Biografie

Ontwikkelingsstof klas 12

Novalis College

Document ontwikkelingsstof
						
leerjaar 12
Dit document is een groei- en werkdocument dat een basis biedt
voor onze leerlingen en docenten. Het kan voorkomen dat we
ervoor kiezen af te wijken van een onderwerp omdat dit beter
binnen de ontwikkelingsweg van een klas past.
Dit communiceren wij vooraf aan onze leerlingen en ouders.
De thema’s uit de jaarkarakteristieken schemeren in meer of
mindere mate door al onze lessen en bij het hoofdonderwijs in het
bijzonder. Hieronder staat de ontwikkelingsstof
per periode beschreven.
Profielwerkstuk
Begeleiding
Hiermee laten onze leerlingen zien dat ze zelfstandig en methodisch een onderwerp kunnen
onderzoeken en daarover een helder verslag
kunnen schrijven en presenteren. Tijdens deze
periode begeleiden we onze leerlingen bij het
voorbereidend werk, het onderzoek, het werkstuk, de presentatie en stimuleren we ze om
buiten school informatie te verzamelen.

doordringen tot de kern en jezelf verwonderen.
De leerlingen zullen verrassende constateringen ontdekken bij zichzelf als zelfstandig mens
en in relatie tot anderen. We nemen ze mee
o.a. mee in het ontstaan en de grenzeloosheid
van de filosofie, de biografieën en invloed van
verschillende filosofen vanuit het verleden, heden en de toekomst. We sluiten de periode af
met de presentatie en creatieve verwerking van
een onderzoek naar Socrates of Confucius.

Wiskunde
Architectuur/bouwkunde

Drama
Een voorstelling

De leerlingen ontwerpen hun eigen huis. Hierbij worden de basale mogelijkheden en
de schoonheid van architectuur geleerd en
beleefd. De leerlingen werken hun ideeën uit in
een schetsontwerp op schaal.

De leerlingen werken volledig zelfstandig aan
een voorstelling; theater, film of mixed media.
Zij maken zelf hun keuze in thema en vorm.
Zij werken aan licht, geluid, decor, pr, spel, etc.
Het project voeren zij zelfstandig uit met de
leraar als begeleider. De laatste week van de
periode zijn de leerlingen vrij geroosterd van
andere lessen om hun voorstelling grondig af
te kunnen

Kunst algemeen
Overzicht geschiedenis mensheid
Aan de hand van cultuurtijdperken; Archaïsch,
Egyptisch, Grieks en Romeins, onderzoeken
we de verschillen en overeenkomsten met de
kunstwereld vandaag de dag. We kijken o.a.
naar bouwwerken, afbeeldingen van ons menselijk lichaam en de opvattingen in verschillende tijden.
Filosofie
Ontdekkingsproces van de verwondering
We dagen de leerlingen uit om ‘filosofie’ te
ontdekken en enthousiast te raken van het zelf
filosoferen over verschillende onderwerpen
met als uitgangspunten het willen weten,

Muziek
Geschiedenis van de muziek
De volledige muziekgeschiedenis zal, vanaf
de vroege Middeleeuwen, de revue passeren.
Door deze ontwikkeling te koppelen aan het
algemene tijdsbeeld en het beluisteren van
veel muziekfragmenten ontstaat een duidelijk
overzicht. We zoomen verder in op de tijd vanaf 1900 met haar grote veranderingen in
de klassieke muziek en het ontstaan van jazz
en pop.
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Biografie
Terugkijken, stilstaan en vooruitblikken
De leerlingen blikken terug op hun eigen leven,
onderzoeken hoe ze zijn geworden tot wie ze
nu zijn en wat zij zichzelf wensen voor de toekomst. Dit gebeurt in de veilige sociale omgeving van de klas. Onder andere de architectuur
periode is een passende opmaat naar hun
eigen biografie. Met deze periode sluiten de
leerlingen hun middelbare schooltijd af.
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