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Meer
keuze,
meer
sport!
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Wij dagen altijd
alle leerlingen uit
om het beste uit
zichzelf te halen.
Zo ook bij jou
in de brugklas
mavo/havo.
Samen ontdekken
we wat het beste
bij jou past.
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Kies in de
mavo/havo
brugklas voor:
Meer keuze
Wil je tot in detail weten hoe je
verf kunt maken? Of ontdekken
hoeveel energie je nodig hebt om
de Alpe d’Huez te beklimmen?
Wat het ook wordt, één middag in
de week heb jij het helemaal voor
het kiezen. Je ontdekt wat je leuk
vindt en waar je goed in bent!
Meer sport
Houd je van sport? Veel sport?
Kies dan voor ‘Meer sport’. In
plaats van één middag in de week
zelf je vakken te kiezen, volg
je extra uren sport in de week
en maak je kennis met sporten
als tennis, waterpolo, atletiek,
schaatsen en rugby. Het hele jaar
krijg je 5 uur sport in de week!
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Internationalisering
JIJ gaat
het DOEN!
op DLW

Proef, leer en zie meer van de wereld.
Als je kiest voor internationalisering leer
je meer over andere landen. Je ontdekt
dat ieder land een eigen cultuur heeft en
dat al die internationale verschillen invloed
hebben op de samenleving in ons eigen
land.
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JIJ gaat
het DOEN!
op DLW

Ontdek het verhaal achter een
oorlogsmonument en maak kennis met
de traditie van herdenken.
Bij dit project leer je door te doen.
We adopteren een oorlogsmonument en
hebben contact met leerlingen van een
school in Duitsland. We praten met Duitse
leerlingen over de oorlog. Zo ontdek je
meer over de oorlogsgeschiedenis.
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VERF
Ontdek hoe je zelf verf
maakt. Tijdens dit project
experimenteer je met
chemische reacties. Je haalt
kleurpigmenten uit natuurlijke
materialen (zoals bloemblaadjes
en groenten) en maakt
eitempera-verf zoals in de
Renaissancetijd werd gebruikt.
Je gebruikt deze verf om een
schilderij te maken zoals
Johannes Vermeer dit deed.

JIJ gaat
het DOEN!
op DLW
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ESCHER

FOTOGRAFIE

M.C. Escher. Misschien heb je nog nooit van hem
gehoord, maar zijn werk heb je zeker wel eens
gezien, google het maar eens… Ondanks dat
docenten wiskunde gek zijn op hem, was hij zelf heel
slecht in wiskunde…In dit project leer je van alles over
Escher, gaan we in Den Haag zijn werk bewonderen
én maak je zelf onmogelijke tekeningen.

JIJ gaat
het DOEN!
op DLW

Eén beeld zegt meer
dan 1000 woorden.
Maar hoe zorg je voor
een goede foto?
Tijdens deze lessen leer je
meer over de basisprincipes
van fotografie aan de
hand van voorbeelden van
bekende fotografen.
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Alpe d Huez
Hoe blijf je fit en gezond?
Hoeveel energie heb je
nodig om de Alpe d’Huez te
beklimmen?
Tijdens dit project leer je alles
over een goede levensstijl,
gaan we in op een thema als
kankeronderzoek en ontdek je
meer over gezonde voeding
en bewegen. Tijdens een
spinningles ervaar je zelf wat
er gebeurt met je hartslag en
bloeddruk.
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Meer
sport
JIJ gaat
het DOEN!
op DLW

In plaats van één middag in de
week zelf je vakken te kiezen,
volg je extra uren sport in de week.
Je maakt kennis met sporten die buiten
het normale programma van lichamelijk
onderwijs vallen. Bijvoorbeeld tennis,
waterpolo, atletiek, schaatsen en rugby.
Naast zelf sporten geven we ook aandacht
aan: samenwerking, leiding geven,
gezondheid en hulpverlening.
Zo ontwikkel jij optimaal je sportieve talent!
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CSG De Lage Waard biedt jou een stevige
basis en heel veel mogelijkheden om met
jouw talent aan de slag te gaan. Op CSG
De Lage Waard ontdek je wat je kunt.
En dat is vaak meer dan je denkt. Daardoor
haal je niet alleen een mooi diploma,
maar groei je als leerling én als persoon.
Dat noemen wij: geslaagd groeien!

Meer dan school
Het draait niet alleen om leren:
we vinden het belangrijk dat
je met plezier terugkijkt op jouw
middelbareschooltijd. En dus
hebben we het vooral ook heel gezellig met elkaar. Zo gaan
we regelmatig op pad voor uitjes en excursies, buitenlandse
reizen en werkweken. Onze docenten verzorgen vanuit
hun vak voor allerlei bijzondere projecten. Ook hebben we
een educatief bos waar je kennismaakt met de natuur en
ons voedsel en kun je meedoen met schooltoneel of onze
schoolband.
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Aanmelden
Wil je je aanmelden
voor Meer mavo?
Het aanvraagformulier
staat op de website
www.delagewaard.nl/
aanmelden-brugklasmavo-havo
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