Onderbouwprogramma
Big Junior Events en
Masterclasses
HHC Warffum (2016-2017)

MC = Masterclass
BJE = Big Junior Event

MC: Stamboom en animatie (klas 1, periode 2)
Wat weet je van de geschiedenis van je eigen familie? En weet je
hoe je een animatiefilmpje moet maken? Doel van deze
masterclass is om jou te leren een digitale stamboom te maken,
kennis te laten maken met je eigen familiegeschiedenis en dit te
verwerken in een animatiefilmpje.
Je wordt op weg geholpen door deskundigen van het Drents
archief tijdens een excursiedag in Assen. Daarna ontmoeten we op school tweemaal
een mediadocent, die je leert hoe je met een stamboom een animatie kunt maken.
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Extern/excursie:
Kosten (voor lln):

Mw. S. Poelman, docent, Mieke Geusies, Drents Archief en Ester
Kroezenga, mediadocent
4 bijeenkomsten en één excursiedag
stamboom-animatie
getuigschrift
deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door het Drents Archief
deelname kost 12 euro (factuur)

MC: Stop-motion (klas 1, periode 3)
In het medialab van de school leer je met behulp van
een videobewerkingsprogramma hoe je met stop-motion
een verhaal vertelt. Stop-motion is een animatietechniek
waarmee je stilstaande objecten tot leven brengt. Dit doe je door het verhaal dat je
wilt vertellen frame voor frame op te nemen, waarbij je objecten verplaatst. Als je alle
beeldjes achter elkaar afspeelt, krijg je een bijzonder effect!
Na afronding van dit event ontvang je een getuigschrift als bewijs van succesvolle
deelname.
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Extern/excursie:
Kosten (voor lln):

mw. I. Ooievaar, mediadeskundige
5 bijeenkomsten van 1 uur
stop-motion film
getuigschrift
deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door Webstories
deelname kost 12 euro (factuur)

MC: Archeologie (klas 2, periode 2)
In de grond onder je voeten liggen veel schatten en rijkdommen die ons veel leren
over de geschiedenis van deze omgeving. Hoe worden die rijkdommen ontdekt? En
hoe weet je hoe oud iets is dat je in de grond vindt? Welke technieken gebruik je bij
een opgraving? Een archeoloog weet de antwoorden op deze vragen. In deze
masterclass neemt de archeoloog je mee naar zijn werk en leer je hoe jij je eigen
omgeving kunt ‘lezen’.
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Kosten (voor lln):

dhr. C. Koopstra, archeoloog
7 bijeenkomsten van 1 uur
Presentatie
getuigschrift
deelname kost 12 euro (factuur)

MC: Spaans (klas 2, periode 3)
¿Hablas español? Spreek je Spaans? Un dos tres! Vamos a España.
In een paar lessen leer je de beginselen van het Spaans. We gaan praten, luisteren
en oefenen zodat je snel vertrouwd raakt met de klanken van deze prachtige taal.
We maken een reis van Spanje naar Mexico, van de Caraïben naar Midden- en ZuidAmerika. En voordat je het weet... Hablas español? Si!
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Kosten (voor lln):

mw. M. Willemse, docent
7 bijeenkomsten van 1 uur
Presentatie
getuigschrift
deelname kost 12 euro (factuur)

MC: Groninger Taal en Cultuur (klas 3, periode 2)
Kun jij woorden als ‘spiekerboksem’, ‘siepel’ en ‘plof’
waarderen? Als je meer wilt weten over de taal die
gesproken wordt van het Lauwersmeer tot aan
Hamburg en je iets wil leren over meertaligheid, dan
past deze korte cursus bij jou. Met de kennis van de taal die in jouw provincie wordt
gesproken doe je een onderzoekje en maak je uiteindelijk een eigen vlog. Na
afronding van dit Big Junior Event ontvang je een getuigschrift als bewijs van
succesvolle deelname.
Zie ook het aanstekelijke Youtube-filmpje en klik op de onderstaande link!
https://www.youtube.com/watch?v=5p61czDDOw8&feature=youtu.be
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Extern/excursie:
Kosten (voor lln):

mw. I. Nienhuis, streektaalfunctionaris
7 weken, één uur per week
vlog
getuigschrift
Bureau Groninger Taal en Cultuur, RUG
deelname kost 12 euro (factuur)

MC: Robotica (klas 3, periode 3)
Een bouwpakket voor je neus, met veel en vooral kleine onderdelen. Schroeven,
solderen en sleutelen. Vervolgens inpluggen en programmeren, zodat jij uiteindelijk
in staat bent je eigen robot te bouwen en te programmeren.
Alle materialen die je nodig hebt worden aangeleverd door de school. Ook de
computer om je robot te programmeren is op school aanwezig. De software is
speciaal ontwikkeld voor leerlingen van jouw leeftijd. En je wordt natuurlijk geholpen
door technisch begeleiders.
In dit Big Junior Event komen allerlei vaardigheden samen die overeenkomen met
21e-eeuwse vaardigheden die jou voorbereiden op de toekomst.
Na afronding van dit Big Junior Event ontvang je een getuigschrift als bewijs van
succesvolle deelname.
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Kosten (voor lln):

nog niet bekend
7 weken, één uur per week
robot
getuigschrift
deelname kost 12 euro (factuur)

BJE: Stop-motion (klas 1, periode 2)
In het medialab van de school leer je met behulp van
een videobewerkingsprogramma hoe je met stop-motion
een verhaal vertelt. Stop-motion is een animatietechniek
waarmee je stilstaande objecten tot leven brengt. Dit doe je door het verhaal dat je
wilt vertellen frame voor frame op te nemen, waarbij je objecten verplaatst. Als je alle
beeldjes achter elkaar afspeelt, krijg je een bijzonder effect!
Na afronding van dit event ontvang je een getuigschrift als bewijs van succesvolle
deelname.
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Extern/excursie:
Kosten (voor lln):

mw. I. Ooievaar, mediadeskundige
5 bijeenkomsten van 1 uur
stop-motion film
getuigschrift
dit Big Junior Event wordt mogelijk gemaakt door Webstories
deelname kost 12 euro (factuur)

BJE: Reconstruction of Deshima (klas 2, periode 2)
Dit Big Junior Event is bedoeld voor leerlingen die enthousiast zijn voor de
geschiedenis van de Gouden Eeuw en ook buiten de lessen willen klussen!
Jullie opdracht is om de zeventiende-eeuwse handelspost (en schiereiland) Deshima
op schaal na de bouwen. Vervolgens maken jullie met behulp van de Layar-app de
maquette tot een interactieve bron van informatie over de VOC, de handelsproducten
van de VOC en de leefwijze van Nederlandse kooplieden op Deshima.
Als de maquette af is kunnen medeleerlingen en bezoekers door het programma
Layar met een iPad of smartphone verborgen informatie ontdekken die zonder dat
programma niet zichtbaar is. Als de gebruiker de smartphone of iPad boven de
maquette houdt, verschijnen symbolen in beeld. Als de gebruiker op een symbool
tikt, start een informatief filmpje of komt er tekst of een afbeelding in beeld. De
leerlingen verzorgen ook de aanvullende informatie.
Het eindresultaat zal
tentoongesteld worden op
een centrale plek in de
school. Na afronding van dit
event ontvang je een
getuigschrift als bewijs van
succesvolle deelname.

Kenmerken
Eventleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Kosten (voor lln):

dhr. Kamminga, docent
5 bijeenkomsten van 1 uur
interactieve maquette
getuigschrift
deelname kost 12 euro (factuur)

BJE: HHC Popup Museum (klas 2, periode 3)
Altijd al een keer een gedeelte
van de school om willen toveren
tot een HHC Popup Museum?
Samen met een museumdocent
van het Rijksmuseum voor Oudheden ontwikkelen we een Popup-museum. De
museumdocent begeleidt en adviseert ons in het ontwikkelproces.
Aan de hand van een zelfgekozen thema gaan jullie in kleine groepjes aan de slag:
als conservator, producer, educator, rondleider en webmaster. Samen doen we er
alles aan om de tentoonstelling tot een succes te maken! Het museum krijgt een
belangrijke plek in de school en is toegankelijk voor medeleerlingen, ouders en
kinderen van de basisscholen in de omgeving.
Na afronding van dit Big Junior Event ontvang je een getuigschrift als bewijs van
succesvolle deelname.
Kenmerken
Eventleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Extern/excursie:
Kosten (voor lln):

dhr. Kamminga, docent
7 uren, verspreid over drie bijeenkomsten
Popup-Museum
getuigschrift
Rijksmuseum van Oudheden
deelname kost 12 euro (factuur)

BJE: Groninger Taal en Cultuur (klas 3, periode 2)
Kun jij woorden als ‘spiekerboksem’, ‘siepel’ en ‘plof’
waarderen? Als je meer wilt weten over de taal die
gesproken wordt van het Lauwersmeer tot aan
Hamburg en je iets wil leren over meertaligheid, dan
past deze korte cursus bij jou. Met de kennis van de taal die in jouw provincie wordt
gesproken doe je een onderzoekje en maak je uiteindelijk een eigen vlog. Na
afronding van dit Big Junior Event ontvang je een getuigschrift als bewijs van
succesvolle deelname.
Zie ook het aanstekelijke Youtube-filmpje en klik op de onderstaande link!
https://www.youtube.com/watch?v=5p61czDDOw8&feature=youtu.be
Kenmerken
Begeleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Extern/excursie:
Kosten (voor lln):

mw. I. Nienhuis, streektaalfunctionaris
7 weken, één uur per week
vlog
getuigschrift
Bureau Groninger Taal en Cultuur, RUG
deelname kost 12 euro (factuur)

BJE: History Repeats (klas 3, periode 3, havo)
In de Filmjuwelen-workshop History Repeats
van het Eye-instituut in Amsterdam maken
jullie een korte film geïnspireerd op de
collectie van EYE.
Aan het begin van de workshop bekijken jullie historische filmbeelden om inspiratie
op te doen. Vervolgens wordt het gehele proces van film maken doorlopen; een
eigen verhaal bedenken, filmen, monteren en tot slot de vertoning van eigen werk.
Bij terugkomst in Warffum doorlopen we het proces opnieuw, maar dan gebaseerd
op jullie eigen idee en verspreid over een aantal weken. In groepsverband maak je
een tweede film, die gebaseerd is op de kennis die je in Amsterdam hebt opgedaan.
Het eindproduct geven we een prominente plaats op de website.
Na afronding van dit
Big Junior Event
ontvang je een
getuigschrift als
bewijs van
succesvolle
deelname.

Kenmerken
Eventleider:
Studielast:
Eindproduct:
Waardering:
Extern/excursie:
Kosten (voor lln):

Nog niet bekend
2 bijeenkomsten en één excursiedag
film
getuigschrift
EYE-instituut (Amsterdam)
deelname kost 12 euro (factuur)

