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DRAMA 

 

Waarom zou je voor de module drama kiezen? De leerlingen die drama 

gevolgd hebben, weten het wel. Wat zeggen zij over het vak drama: 

 

Danique : "Het is lekker dat je bij de toneellessen heel iemand anders 

kan spelen dan wie je in het echte leven bent." 

"En het is gewoon superleuk om je eens helemaal uit te sloven. Op het 

podium kan dat," voegt Foske er aan toe.  

"Ik word heel blij van toneelspelen," geeft Daniel aan. "Zeker omdat je 

met andere leerlingen samenspeelt."  

"Met een groepje acteren is hartstikke leuk," vindt Nienke   

Stefan en Collin zijn het daar helemaal mee eens. "Je maakt op basis 

van improvisatie eigen toneelstukjes met elkaar, die je ook gaat 

opvoeren voor publiek. Daardoor leer je elkaar goed kennen.  

Ook leerlingen uit andere klassen."  

"Je leert echt op elkaar te vertrouwen en goed met elkaar samen te 

werken. En daarbij leer je meteen voor jezelf op te komen."  

"Vergeet er niet bij te zetten dat je ook de kans krijgt om mee te helpen 

met licht en geluid! Dat vind ik ook heel cool," zegt Lotte nog. 

 

Voldoende redenen, toch? En als je dan ook nog weet, dat je... 

• op het Visser ’t Hooft Lyceum door jarenlange ervaring op hoog 

niveau dramales krijgt, dat je dus echt leert wat toneelspelen inhoudt,  

• én dat je les krijgt in één van de mooiste schooltheaters van 

Nederland, dan kun je toch niet anders dan kiezen voor de module 

drama?! 
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Chinees 

 

Op het Visser ’t Hooft Lyceum kun je in de brugklas Chinees als keuze-

module volgen. Om China, ofwel het Rijk van het Midden 中国, te 

begrijpen richten we ons vooral op de cultuur. 

 

Wat is er zo Chinees aan China, en wat niet?  

We zullen het oude China, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, 

kunst, werk, ontspanning, onderwijs, familierelaties, voedsel en ander 

consumptiegedrag, etc., vergelijken met de moderne levensstandaard 

van China anno nu. Daarna is het aan jou om verschillen en overeen-

komsten te ontdekken tussen China en het Westen.  

Grijp deze kans om de grootste taal ter wereld te leren (ruim 900 

miljoen sprekers verspreid over de wereld). Leer het geheim van de 

wonderlijke Chinese karaktertekens kennen en maak dit jaar je 

wenskaarten nog specialer. Heb je een brede interesse en houd je van 

een uitdaging, probeer eens Chinees. Wie weet smaakt het naar meer 

en ga je door in het 2e en 3e leerjaar als havo- of vwo-leerling in een 

gemengde klas. Het vak Chinese taal & cultuur kun je in de bovenbouw 

afsluiten met een officieel vwo-eindexamen. Havo-leerlingen kunnen 

dit vak afsluiten met een HSK-staatsexamen van de Chinese overheid.  

 

Vraag jij je weleens af:  

Kunnen de Chinezen wel goed voetballen? Waarom brengen de vis, 

cijfer 8, appels en sinaasappels geluk? Waarom zijn Facebook en Google 

verboden in China? Waarom lijkt het Japanse schrift op het Chinese 

schrift? En wat houdt de nieuwe Zijde Route (One Belt, One Road) nu in? 

Samen kunnen we vast meer antwoorden vinden op de  

vele interessante vragen die jullie zullen hebben. 
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MODULE SPORT  

 

Lekker extra sporten onder schooltijd, in plaats van met je neus in de 

boeken? De sportmodule kan twee keer gekozen worden! 

   

Wanneer je de module sport kiest, krijg je twaalf weken lang een 

gevarieerd en uitdagend programma aangeboden. Je krijgt de lessen 

van de sportdocenten in speciale clinics.  We gaan dieper in  op de 

sporten die je al kent en je maakt kennis met sporten die misschien 

nieuw voor jou zijn.  

 

We gaan allerlei balsporten doen zoals basketbal, voetbal en softbal. 

Maar denk ook aan verschillende soorten racketspelen, bijvoorbeeld 

tennis op onze eigen tennisbanen.  

 

Altijd al eens op een echte atletiekbaan willen sporten? Speerwerpen, 

verspringen en sprinten komen onder andere aan bod. Of misschien 

schuilt er wel een Epke Zonderland in jou. We gaan saltospringen en 

ringzwaaien. Ook gaan we boksen en judoën in de zelfverdedigings-

lessen. 

 

In de module is er ook ruimte om eens iets totaal anders te doen.  Wel 

eens gehoord van hakobal, freerunnen of flagfootball? Je gaat het 

ervaren! En er worden  natuurlijk verschillende toernooitjes onderling 

gespeeld; wint jouw trefbalteam de eerste prijs? 

 

Een veelzijdig aanbod dus! Als sportliefhebber zit je in deze module op 

de juiste plek. 
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MODULE VOETBAL 

Voetbal is misschien wel de bekendste sport van Nederland en heeft 

geen introductie meer nodig. Zit je al op voetbal en lijkt het je leuk om 

hier nog beter in te worden? Kies dan de module voetbal!  

Wil jij net zo goed worden als Lionel Messi of Christiano Ronaldo, wil jij 

net als Frenkie de Jong zo makkelijk bij je tegenstander wegdraaien of 

wil je dezelfde aannames als Robin van Persie? Geef je dan op voor de 

module voetbal. Onder begeleiding van onze eigen  gediplomeerde 

voetbaldocenten word je zeker een betere voetballer. We richten ons 

vooral op je techniek tijdens de trainingen maar ook de partijspelen 

staan centraal.  

Als je voetbal kiest, volg je het gedurende het hele jaar. Wie weet, word 

jij wel een Nieuwe Oranje Leeuw of Leeuwin! Voor de module voetbal 

wordt een eigen bijdrage gevraagd.  Dit geld gebruiken we voor de 

aanschaf van een trainingspak en de huur van de accommodatie. 
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