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Mavo 2
Mavo 2 had deze WAO een afwisselend programma. Informatief, educatief maar ook
actief! Op woensdag zijn we begonnen met leerlingenalert. De leerlingen kregen een
voorlichting over criminaliteit. Een boeiende voorlichting! Hierna zijn ze in gesprek
gegaan met een ex-gedetineerde. Alles mocht worden gevraagd. De leerlingen waren
onder de indruk. We hebben de dag afgesloten met een teambuilding activiteit. In de
gymzaal zijn we klas tegen klas gaan lasergamen. Lichten uit, James Bond muziek aan!
Donderdag stond in het teken van het gebruik van de mobiele telefoon. We begonnen
met een interactieve voorstelling, een 'one-man-show'. Aangezien dit onderwerp dicht bij
de leerlingen staat waren ze erg geboeid. Hierna zijn we aan de slag gegaan met een
lessenreeks om de dag af te sluiten met een aantal afspraken over het gebruik van de
mobiele telefoon op school. Docenten en leerlingen hebben naar elkaar geluisterd en
samengewerkt. Op vrijdag sloten we af met dans, muziek en theater middels de
kunstendag. Moderne dans, rap, improvisatie theater, alles kwam aan bod. De leerlingen
deden leuk mee en lieten een andere kant van zichzelf zien. We hebben de dag
afgesloten met het presenteren van zelfgeschreven raps aan elkaar in de aula. Stoer dat
leerlingen dit deden! Al met al een geslaagde WAO!
Machteld STM

Mavo 3
Dag 1 woensdag: we kregen als eerst een voorlichting over verslavingen. Door iemand
die zelf een verslaving heeft gehad. Het was interessant. We hadden in de middag het
Kwaliteitenspel. We gingen in groepjes elkaar kaartjes geven waarvan we dachten dat die
eigenschap goed bij iemand paste. Later gingen we dat ook doen met negatieve
eigenschappen. Als we klaar waren met dat mochten we zelf kiezen welk spel we wilden
doen.
Dag 2 donderdag: we moesten eerst naar de Concertzaal in Oosterbeek. We gingen daar
een korte film maken in groepjes. Je moest eerst een aantal scenes maken en daarna
moest je het gaan editen. We hebben daarna alle filmpjes aan elkaar laten zien. Daarna
gingen we naar het filmhuis in Oosterbeek. We hebben daar een aantal soorten korte
films gekeken. En daarna besproken wat het hoofdonderwerp was van alle films samen.
Dag 3 vrijdag: vrijdag gingen we survivallen in Elst. We hebben verschillende onderdelen
gedaan. We begonnen met boogschieten. Daarna hadden we samenwerken en
vertrouwingsspellen. Je moest bijvoorbeeld naar de overkant toe zonder de grond te
raken met je groepje en geblinddoekt over hindernissen gaan, dus bij zulke spellen moet
je elkaar wel goed kunnen vertrouwen. Als laatste hadden wij het echte survivallen, want
we moesten over hindernissen heen en klimmen. We mochten ook hindernissen doen
boven het water maar dat was je eigen keus of je dat wou.
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Mavo 4
Woensdag moesten we om 8:20 uur op school zijn. Alle klassen kregen om de beurt een
voorlichting over Gewoonten en Verslaving van Be Aware. Het was oprecht echt heel
leerzaam. Toen de ene klas de voorlichting kreeg moesten de andere klassen aan hun
profielwerkstuk werken. Dat was gelukkig goed te doen. Rond 14:00 uur mochten we
weer naar huis toe.
Donderdag moesten we ook om 8:20 uur op school zijn. Twee klassen hadden namelijk
nog extra lessen van Nederlands omdat de docent er in het begin van het jaar niet was.

Degene die dat niet hadden moesten weer aan hun profielwerkstuk werken. Dat duurde
tot 12:00 uur. Daarna ging de ene klas eerst naar de concertzaal en de andere klas naar
het filmhuis. Bij de concertzaal kregen we de opdracht om een filmpje te maken over het
onderwerp wat je had gekregen. Het was erg origineel bedacht en ook leuk om te doen.
Bij het filmhuis was het wel iets minder leuk. Dat kwam door de film die de meeste
mensen eigenlijk niet zo leuk vonden. Het was leukere geweest als er een leukere en
interessantere film was gedraaid.
Vrijdag gingen we naar de Vakschool van MBO Rijn IJssel. Toen we er kwamen gingen we
een ruimte in waar ze eerst allemaal dingen vertelden over bepaalde studies wat best fijn
was. Was wel moeilijk om de aandacht erbij te houden. Het was ook leuk dat ze
verschillende mensen met ervaring vroegen om te vertellen over de studie. Daarna
gingen we in verschillende groepjes weg. We kregen eerst een rondleiding wat erg fijn
was, want zo kreeg je een beetje een beeld over hoe de school eruit ziet. Daarna ging we
een workshop doen. Die erg leuk was om te doen, zie de foto’s!
We sloten de WAO af met een uitgebreide lunch verzorgd door de leerlingen van de
Vakschool.
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