
BELANGRIJKE DATA
Infoavond tweetalig onderwijs: 
9 december 2019 
om 19.30 uur 

Open Huis: 
zaterdag 25 januari 2020 
van 10.00 tot 14.00 uur 

Lesmiddag voor leerlingen uit  
Breukelen, Loenen, Abcoude,  
Ronde Venen:
29 januari 2020 
van 14.30 tot 16.00 uur 

Lesmiddag voor leerlingen 
uit Maarssen en Utrecht: 
12 februari 2020 
van 14.30 tot 16.00 uur 

CONTACT
RSG Broklede
Correspondentieadres:  
Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6a,  
3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346 258060
E-mail: broklede@broklede.nl
Website: www.broklede.nl
www.facebook.com/brokledebreukelen
instagram.com/broklede

TALENTONDERWIJS

Ontwikkel je 
talenten op 
Broklede!



Iedereen heeft talent
Op Broklede vinden we het belangrijk 
dat je je talent verder ontwikkelt. 
Wij stimuleren onze leerlingen door 
middel van een breed aanbod om te 
ontdekken wat goed bij hen past.  
Zo heb je dus al vanaf de brugklas 
invloed op jouw eigen schoolcarrière.

Komend jaar bieden we de volgende 
vakken aan:

1. BEELDEND/DESIGN
Bij het vak beeldend/design leer je dingen 
bedenken die nog niet bestaan en dingen 
vorm te geven die al wel bestaan. Dat 
kunnen handige voorwerpen zijn zoals 
bekers, lampen, stoelen en huizen, maar 
ook onverwachtse en vernieuwende 
dingen. Bij dit vak pas je allerlei technieken 
toe, maar je leert vooral creatief denken. 
Een belangrijke vaardigheid voor de 
beroepen van de toekomst.

2. CHINEES
Tijdens deze lessen leer je klanken 
uitspreken, tekens herkennen en gesprekjes 
voeren in het Chinees. Ook maak je 
luisteroefeningen en maak je kennis met de 
Chinese cultuur. Stap voor stap verken je 
deze bijzondere taal.

3. MUZIEK
Tijdens de talenturen muziek kun je 
ontdekken hoe leuk het is om een 
instrument te bespelen en samen 
muziek te maken. Dat is niet alleen 
geweldig om te doen, maar maakt je ook 
slimmer, socialer en gelukkiger. Er komt 
veel bij kijken: concentratie, discipline, 
doorzettingsvermogen, maar ook de 
verantwoordelijkheid voor je eigen 
muziekinstrument. Muziek is een  
verrijking van je leven! 

 

4. JOURNALISTIEK
Iedere opdracht begin je door samen naar 
een onderwerp te kijken, vervolgens ga 
je zelf op onderzoek uit. Je maakt een 
interview, presentatie, artikel, filmpje of 
radio-uitzending. Binnen de opdrachten 
heb je veel vrijheid en er komt behoorlijk 
wat lees- en schrijfwerk bij kijken.

5. LIFESTYLE INFORMATICS
Wat kunnen we met behulp van computers 
maken om fijner te kunnen wonen? Hoe 
kunnen we ICT inzetten bij veiligheid? Bij 
lifestyle Informatics komen computers en 
toepassingen in de maatschappij samen.  
Je zet de eerste stappen op het gebied  
van basisvaardigheden op de computer  
en programmeren.

6. SCIENCE PLUS/BÈTA
Goed onderzoek doen betekent dat je 
eerst een goede onderzoeksvraag stelt, 
daarna de aanpak van de proef bedenkt en 
vervolgens de meetgegevens verzamelt. 
De laatste stap is het verwerken van 
die meetgegevens. Je leert tabellen en 
diagrammen maken met het programma 
Excel en je maakt ook kennis met het 
meetprogramma Coach om de gegevens 
digitaal te verzamelen.

7. SPAANS
Altijd al Spaans willen leren spreken, 
schrijven, lezen en luisteren? Bij dit vak 
werk je met een afwisselende methode 
die gericht is op jongeren. In de klas ligt de 
nadruk op praten, zodat je, als je op vakantie 
gaat naar een Spaanstalig land, niet bang 
bent om iets te zeggen in het Spaans.

8. SPORT
Tijdens de talenturen sport worden 
verschillende sporten en activiteiten 
gedaan die niet in de normale lessen aan 
bod komen zoals reddingszwemmen, 
Lacrosse, crossfit, boksen en golf. Ook leer 
je wat er met je lichaam gebeurt als je rookt,  
hoe je traint voor de kanaalloop en welke 
conditietesten je kunt doen als je toegelaten 
wilt worden bij de politie of landmacht.

9. TECHNISCH ONTWERPEN
Bij technisch ontwerpen dagen we je 
uit om oplossingen te bedenken voor 
allerlei problemen. Je moet hiervoor op 
een technische manier creatief zijn. Eerst 
werk je je plan uit in een ontwerpschets 
of een technische tekening (op papier of 
computer) of in 3D (SketchUp). Uiteindelijk 
voer je je plan uit met het gereedschap in 
het lokaal, zoals de 3D-printer. 

Wil je meer weten over de talenturen?  
Wil je uitzoeken met welk vak je de meeste 
impact kunt hebben op je omgeving? 
Of welk vak het beste aansluit op een 
internationale carrière? Bezoek dan ons 
Open Huis! Er is volop gelegenheid om 
vragen te stellen aan zowel schoolleiding, 
docenten als leerlingen.

Chinees leren is niet moeilijk, de 
zinnen zijn best makkelijk in elkaar 
te zetten. Het enige dat best lastig 
is, is de uitspraak. Als je een woord 
niet goed uitspreekt, kan het iets 
anders betekenen.
Tessa

Bij Science plus/Bèta onderzoek je 
bijvoorbeeld wat voor diertjes er in 
slootwater leven om de kwaliteit van 
het water te testen en er uiteindelijk 
drinkwater van te maken.
Fenna


