
Beste ouders, verzorgers en leerkrachten, 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de achtplusklas van het 
Zuyderzee Lyceum. We willen jullie graag een indruk geven waar we de afgelopen 
weken mee bezig zijn geweest en wat er nog op het programma staat. Veel leesplezier! 
 
Introductie 
Het eerste blok en een deel van blok twee van 
de achtplusklas op het Zuyderzee Lyceum zitten 
er inmiddels op. We hebben al veel opdrachten 
gedaan en hebben er nog veel meer op het 
programma staan. Gedurende de 
introductiedagen zijn we begonnen met het 

maken van een 
“abstracte selfie". 
Leerlingen konden 
persoonlijke dingen 
kwijt in de abstracte 
selfie en zodoende konden we elkaar beter leren kennen. De 
abstracte selfies werden gepresenteerd voor de klas. Verder 
hebben we het dilemma-op-dinsdag-spel gedaan en hebben 
we een rondleiding door het Junior en het Senior Lyceum 
gedaan.  

 
De eerste huiswerk-opdracht was het invullen 
van de vragenlijst met betrekking tot de 
denkprofielen. Aan de hand 
van de vragenlijst komen we 
er achter welke denkprofielen 
de leerlingen hebben. We 
beschrijven drie 
denkprofielen in de uitslag; 
analytisch, praktisch en 
creatief. Met deze kennis 
formeren we groepjes en 
kunnen we de samenwerking en aanpak beter 
duiden en bespreken.  

 
Spaghetti-spekjes-toren 
De eerste praktische opdracht waarbij we deze kennis konden inzetten was de 
spaghetti-spekjes-toren. We verdeelden de groep in groepjes kinderen met hetzelfde 
denkprofiel. De leerlingen kregen slechts een zak ongekookte spaghetti en een zak 
spekjes. De opdracht was, om binnen 45 minuten, een zo hoog mogelijke toren te 
bouwen. De denkprofielen werden zo gelijk zichtbaar voor zowel de docent als de 
leerlingen.  



Kijk- en luisteroefeningen en geheugentechnieken 
Om alvast te oefenen met het maken van aantekeningen gaan we de komende tijd een 
aantal kijk- en luisteroefeningen doen. Oefeningen om aandacht te vestigen op; kijken 
en luisteren. Oefenen met; wanneer is iets belangrijk voor een toets of verslag? We 
hebben dit gedaan aan de hand van een foto 
met veel details. De leerlingen kregen de tijd 
om de foto te observeren en aantekeningen 
te maken. De verschillende aanpakken waren 
erg mooi te zien in de aantekeningen. Er 
werd; geteld, verhalen geschreven, op kleur 
gelet, geschetst en soms ook niets op 
geschreven. Na de aantekeningen kwam er 
een ‘toets’ over de foto. Verder hebben we 
een aantal geheugen-technieken geoefend 
waaronder de Romeinse-Kamer-methode. 
Misschien kunt u uw kind eens vragen of uit te 
leggen hoe dit werkt?  
 
Studievaardigheden 
Verder hebben we dit jaar veel geoefend met een aantal 
studievaardigheden die belangrijk zijn voor plusleerlingen. De 
onderdelen plannen/prioritering, werkgeheugen, taak-initiatie, 
concentratie, en volgehouden aandacht zaten verweven in de 
kunstgeschiedenis-opdracht. Verder hebben we stil gestaan bij onder 
andere de werking van het brein, het verwerken van informatie en het 
gebruiken van bestaande geheugenprincipes. We hebben de leerkuil 
uitvoerig doorgenomen en gekoppeld aan het leerproces van het 
schrijven van een groot verslag. En we hebben geoefend met 
presentatie-vaardigheden die later in het voortgezet onderwijs goed 
toepasbaar zijn. 
 
Debatteren 
We hebben ook gedebatteerd in de achtplusklas. We hebben gekeken naar bekende 
debaters en debatten en tips en tops behandeld. Vervolgens bedachten de leerlingen 
zelf stellingen en konden ze met een voorbereidingstijd gedreven deelnemen aan het 
debat. We hebben gedebatteerd over actuele zaken.  



Kunstgeschiedenis 
Na de oefeningen met het maken van 
aantekeningen zijn we gestart met het college 
over de algemene kunstgeschiedenis. De 
leerlingen werden meegenomen middels een 
presentatie door ca. 30.000 jaar 
kunstgeschiedenis. Na het college konden de 
leerlingen, middels de eigen gemaakte 
aantekeningen tien periodes uit de kunst 
selecteren om daar een verslag over te schrijven. 
De week na het college hebben we middels een 
quiz gekeken wat de leerlingen nog wisten van 
het college, en uiteraard wisten ze samen nog 
héél veel! 

 
Inmiddels hebben de leerlingen tien hoofdstukken van het verslag 
geschreven. Na een aantal hoofdstukken hebben de leerlingen een 
feedback-training gehad om vervolgens elkaars verslagen te lezen en 
van feedback te voorzien. We oefenen met planning en 
schrijfvaardigheid.  We hanteren een academische schrijfstijl wat voor 
veel leerlingen uiteraard nog onbekend is. De inleverdatum voor het 
verslag is: 14 december 2021.  In het kader van het thema 
kunstgeschiedenis kregen de leerlingen de huiswerk-opdracht om zelf 
een moderne variant te fotograferen van een bekend kunstwerk uit de 
kunstgeschiedenis. Alle varianten waren prachtig! Hieronder een 
aantal voorbeelden. 



Wasknijper-opdracht 
De wasknijper-opdracht was een toren-bouw-opdracht. Een zo hoog mogelijke toren 
met zo min mogelijk wasknijpers. Van elke wasknijper die werd gebruikt ging er één 
centimeter af, van de gemeten hoogte. 

 
Aluminium-Toren 
Nog een praktische opdracht in dit blok was het bouwen van een zo hoog mogelijke 
toren van aluminium folie. Hierbij werd gewerkt In tweetallen. Het tweetal kreeg vijftien 
minuten de tijd om samen een plan te bedenken en een bouwtekening van twee 
onderdelen van de toren op schaal te maken. Elke leerlingen maakte één onderdeel. Na 
vijftien minuten ging het tweetal uit elkaar en kreeg elke leerling vijftien meter 
aluminiumfolie en werkten ze afzonderlijk in een ander lokaal en pas na vijfenveertig 
minuten kreeg het tweetal nog tien minuten om de twee delen samen te voegen.  
 



Bruggen bouwen 
Een andere praktische-opdracht van dit blok was; Brug-bouwen. De leerlingen kregen 
een box met bouwmateriaal en met die materialen moesten de leerlingen een afstand 
overbruggen van maar liefst twee meter. En de brug moest in ieder geval 2 kilogram 
kunnen dragen en ‘Takel’ (speelgoedauto) moest er over kunnen rijden. Er was dit jaar 
één van de vier gemaakte bruggen die de twee kilogram kon dragen. 

Intuïtief tekenen  
We hebben ook intuïtief getekend. Leerlingen kregen een groot vel papier en moesten 
bij acht diverse muziekstukken tekenen wat in hun opkwam. We hebben het uitvoerig 
gehad over intuïtie. Voor sommige leerlingen was het een emotionele 
opdracht, muziek kan veel oproepen. Naderhand hebben de leerlingen 
gezocht naar overeenkomsten en werden de tekeningen onderling 
toegelicht. Zie hieronder wat fragmenten en sfeerbeelden. 

 



Foto-opdracht 
De leerlingen kregen een kort college over de kunstenaar Claes Oldenburg, die 
alledaagse objecten uit de gebruikelijke verhoudingen haalt en ze vervolgens in een 
openbare ruimte herplaatst. De inspiratie ligt voor het grijpen; ‘Chaotische mensen 
hebben geen rotzooi, maar overal ideeën liggen’. Deze uitspraak sprak veel leerlingen 
aan. De leerlingen kregen uitleg over het gebruik van verschillende soorten 
perspectieven en fotografie. Vervolgens kregen de leerlingen de opdracht om met een 
fotocamera de school in te gaan en een foto te maken in de stijl van Claes Oldenburg. 
Hieronder ziet u een aantal voorbeelden. 
 

 
Kunst-knippen: ‘kunst & wiskunde’ 
Bij deze opdracht stond observeren, samenwerken en wiskundig inzicht centraal. 
Tijdens een mini-college hebben we het gehad over het werk van Esscher en de 
werking van het brein met betrekking tot het observeren van beelden. Leerlingen 
kregen de opdracht om een schilderij ‘De Sterrennacht’ van Vincent van Gogh te 
vergroten. Leerlingen moesten zelf de schaal berekenen en kregen elk 1/4 deel om te 
vergroten.  
De opdracht was om in een groepje, een zo goed mogelijk nagemaakt duplicaat van de 
‘Sterrennacht’ te maken. Samenwerken en overleggen over vorm en kleur was hierbij 
van groot belang om tot een goed eindresultaat te komen. 
 



 
Betoog “waar of niet waar”? 
Verder hebben de leerlingen kunnen oefenen met 
het voorbereiden en presenteren van een betoog. 
Leerlingen kregen de opdracht een feitelijk betoog te 
presenteren en een fictief betoog, hierbij 
werd gelijk geoefend met het zoeken naar 
juiste informatie op 
internet -wat is een goede bron?-. De 
opdracht was om het fictieve betoog zo 
overtuigend te presteren dat de mede 

leerlingen zouden geloven dat het waar was. 

Puzzel Codex en Filosofie 
De afgelopen weken hebben de leerlingen een wekelijkse denk-opdracht mee 
gekregen om de week daarop te bespreken. De eerste reeks bestond uit een 
aantal Da Vinci puzzels, vervolgens hebben we een aantal filosofische vragen 
mee gegeven. Binnenkort starten we met een ander thema denk-opdrachten. 

 
Chinese Taal & Cultuur 
Op 30 november starten we met een tiendelige 
workshop Chinese Taal & Cultuur. De leerlingen 
krijgen les van Xiangyan Chen, zij is native speaker en 
ervaren docent op het primair- en voortgezet 
onderwijs (plusklassen). De leerlingen krijgen van 
school een werkboek om thuis of op school hierin 
verder te werken. Klik op de afbeelding voor korte 
uitleg.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p-X8po8s1WQ


 
BreinYogaTraining 
Verder zullen we na de 
voorjaarsvakantie starten met de 
BreinYogaTraining van Doortje van 
der Molen. Bij deze training gaan we 
aan de slag met  de kracht van 
emoties middels de volgende 
thema’s: spanning herkennen, 
spanning in je lijf, het hebben van vele gedachten, waarom heb ik al die vragen in m’n 
hoofd, omgaan met onrechtvaardigheid, niet kunnen slapen, spanning voor presteren 
en/of toetsen, ademhaling en ademhalingstechnieken, perfectionisme en faalangst, 
herkennen van intuïtie, intuïtie gebruiken, sensitiviteit en hooggevoeligheid. Ook staat 
de werking van het brein centraal in deze lessen. Klik op de afbeelding voor een korte 
uitleg over BreinYogaTraining. 
 
Vooraankondiging voor leerkrachten en IB-ers  
Er is op dinsdag 11 januari 2022 om 19.00 uur een voorlichtingsavond over de 
achtplusklassen op het Zuyderzee Lyceum Emmeloord/Lemmer schooljaar 2022-2023.  
Verdere informatie ontvangen scholen per mail.  
 
Open dag 
Op donderdag 3 februari 2022 staat de open dag voor het Zuyderzee Lyceum te 
Emmeloord gepland, dus van harte welkom! Voor meer informatie over het vwo+: 
https://www.zuyderzeelyceum.nl/opleidingen/vwoplus/ 

Op dinsdag 7 december vieren we het Sinterklaasfeest met de leerlingen. Er zijn 
inmiddels lootjes getrokken. We hebben afgesproken dat het budget 5 euro bedraagt, 
uiteraard mét surprise. 
 
Mochten er nog vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind/leerling of over de 
opdrachten, neem gerust contact op. In het nieuwe jaar zullen er ook evaluatie-
momenten worden georganiseerd. Verdere informatie 
volgt. 

Met vriendelijke groet, 

René Maats 
 
Docent Achtplus-klassen Emmeloord en Lemmer 
Projectleider vwo+ 
ECHA-Specialist meer- en 
hoogbegaafd

https://www.youtube.com/watch?v=-CkocwNoI8w
https://www.zuyderzeelyceum.nl/opleidingen/vwoplus/

