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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.

Wiskunde

Scheikunde

De wiskunde ontwikkelt zich uit het (vorm)
tekenen. Het vormtekenen wordt nu ‘vormen
bewegen’. De meetkunde moet meetbaar zijn.
Bewijzen worden belangrijk. Een achtste klasser kan emotieloos doen wat de regels voorschrijven. Vanuit de meetkunde kunnen de
leerlingen oefenen met oorzaak en gevolg met
de wiskundige opbouw van een bewijs.

We nemen de achtste klasser mee in de kennis
over reacties en reactieschema’s die ze kunnen
toepassen in het gebruik van blokschema’s.
Hiermee kijken we naar de kringloop en het
hergebruik van stoffen en maken we de overstap naar fossiele- en biobrandstoffen. Via de
brandstoffen maken we de stap richting vuur
en de branddriehoek. De leerlingen leren het
verschil tussen volledige en onvolledige verbranding en kunnen de verschillende reacties
in woordreactieschema’s weergeven.

Meetkunde & Algebra

Tijdens de meetkunde komen aan bod; de eigenschappen vierhoeken inclusief diagonalen,
oppervlakten, Pythagoras, inhoudsformules,
puntverzamelingen en platonische lichamen.
Bij de meetkunde werken we aan het oplossen
van vergelijkingen.

Natuurkunde
Licht en Geluid

Tijdens de stormachtige fase waarin de achtste
klasser zich bevindt, biedt de leerstof standvastigheid door concreet te zijn. We confronteren
de leerlingen met natuurkrachten van aarde,
water, lucht en vuur waarin ze ervaren dat er
grote basisprincipes achter de waarneembare
werkelijkheid schuilen.
In deze periode behandelen we bij het licht
onderwerpen als Camera Obscura, schaduwvorming, zonverduistering, spiegelen, hologrammen en het oog. Bij het geluid komen
onderwerpen voorbij als frequentie, trillingstijd,
geluidssterkte, amplitude en geluidsnelheid
maar ook gehoorbescherming en de ervaring
van absolute stilte.

Reactieschema’s

Biologie

Kennismaking met het eigen lichaam
Vanuit het skelet met de beenderen en het
bewegingsstelsel nemen we de leerlingen mee
naar de voorplanting en leggen we een basis
voor de zenuwen en zintuigen. We bespreken
hoe ze kunnen en willen omgaan met liefde
en seksualiteit. Tijdens de lessen benadrukken
we het gevoel en het denken waarmee we de
leerlingen bewust laten worden van de gevolgen van keuzes binnen deze onderwerpen. De
herkenning en verwondering van het eigen
lichaam staat centraal.
Geschiedenis
Industriële revolutie
Na de ontdekkingen en verwonderingen in de
zevende klas komen de leerlingen nu in de fase
van de pionier en de uitvinder. Na het verkennen van nieuwe kennis en verbreden van de
horizon, leren we onze leerlingen wat ze met
deze nieuwe ontdekkingen kunnen doen.

We gaan in op de uitvindingen ten tijde van de
industriële revolutie met al haar technische
vernieuwingen en de stroomversnelling waarin
de technische wetenschap terecht komt.
De mens voegt door de wetenschap en techniek iets toe aan de bestaande wereld. We
nemen de leerlingen mee in de biografieën van
Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Karl Marx,
Henry Ford, Frits Philips en Pieter Jelles Troelstra. De leerlingen worden zich bewust dat
alles in het hier en nu een geschiedenis heeft.

Aardrijkskunde
Ik en de wereld
Deze periode sluit aan bij de steeds grotere
interesse voor de wereld. We behandelen het
thema ´De Boemerang´, een project dat vanuit
verschillende vakken wordt benaderd.
Vanuit de natuurkunde gaan de leerlingen
kijken in op de wetten van aerodynamica en gyroscopie, vanuit de aardrijkskunde en geschiedenis gaan we in op de achtergronden van
de geografie, geschiedenis en cultuur van Australië en de Aboriginals. Daarnaast maken de
leerlingen hun eigen boemerang gemaakt van
hout en deze beschilderd volgens de traditie
van de Aboriginals. Deze schilderkunst hebben
ze onderzocht en geoefend terwijl er verhalen
werden verteld over de spirituele achtergrond
van de Aboriginalcultuur.

Nederlands

Taal en schrijven
In deze twee periodes werken we meer vanuit de technische benadering. We bieden
de achtste klasser de strakke kaders van de
grammatica (taal). Tijdens de periode van het
schrijven nemen we de leerlingen mee in de
verschillende stijlelementen en maken we een
stap richting het zakelijk schrijven met de daarbij behorende kaders waarbinnen ruimte blijft
voor creativiteit.
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Kantelweek
Duits
De geschiedenis over de Berlijns muur (vmbo/
havo)
Kennis en verdieping van land cultuur en volk
(havo/vwo)

Frans

Kennis van land en volk

Kunstweek
Mixed Media

We laten onze leerlingen, elk jaar vanuit een
ander thema, kennismaken met verschillende
kunstdisciplines. In deze week gaan zij werken
aan een voorstelling en/of expositie waarin ze
gebruik maken van wat ze geleerd hebben.
De week sluiten we af met doorlopende voorstellingen en een grote expositie die in en rondom het schoolgebouw plaatsvindt.

Werkweek
Zorg
In deze week gaan de leerlingen met hun klas
naar een zorginstelling in de omgeving. Zij
leren samenwerken met mensen die lichamelijk en/of geestelijk beperkt zijn en worden zich
bewust dat het welbehagen en functioneren
van hun eigen lichaam niet altijd zo vanzelfsprekend is.
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