
Gymnasium Haganum - Aanmeldingsformulier plusproject klas 3 
 

Naam: ………………………………………  Klas: …… Telefoonnummer: ……………………………. 

Er zijn projecten met de volgende thema’s: 

1. Actief Latijn 

We leren Latijn op het gymnasium om de klassieke denkers, dichters en redenaars in de originele taal 

te kunnen lezen. Het is ook mogelijk om Latijn zo te leren dat je het actief kunt gebruiken, d.w.z. dat 

je het zelf kunt schrijven en spreken. Je zult merken dat dit een behoorlijke uitdaging is, en dat de 

taal zo echt tot leven komt! In dit plusproject maken we een begin met actief Latijn en schrijven we 

zelf een kort toneelstuk dat we gaan proberen op te voeren in de oorspronkelijke uitspraak. 

2. Creatief ontwerpen 

Meer dan ooit hebben wij middelen tot onze beschikking om de wereld om ons heen vorm te geven. 

Iedereen kan met behulp van 3D-software een eigen keuken ontwerpen, eigen sportschoenen of 

eigen meubels. In dit plusproject denk je na over de wereld om ons heen en probeer je materiele 

oplossingen te verzinnen voor persoonlijke of maatschappelijke problemen. Het doel is om, naast 

een verslaglegging van het onderzoek, te komen tot een nieuw product. Hierbij mag je ook onze 3D-

printer gebruiken! 

3. Programmeren 

Jullie zijn opgegroeid met computers (smartphones, tablets etc.) en het gebruiken van deze 

apparaten kunnen de meesten van jullie als de beste. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat alle 

programma's en apps door mensen zijn geschreven. Hoe schrijf je zo'n programma? Hoe kun je een 

bestaand programma aanpassen? Dat ga je in dit plusproject onderzoeken door je eigen programma 

te schrijven. 

Ik wil me aanmelden voor een plusproject omdat: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dit zou ik graag als plusproject doen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Overige vragen en opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

z.o.z. voor de andere vragen  



Hieronder zie je een aantal vaardigheden die van pas komen als je gaat samenwerken. Zet een 😊 bij 

de dingen die al goed lukken en een → bij de dingen waar je graag beter in zou worden. 

 

○ mijn aandacht ergens bijhouden  ○ inschatten hoeveel tijd ik ergens voor nodig heb 

○ een paar dagen vooruit plannen  ○ de spullen meenemen die ik nodig heb 

○ een langetermijnplanning maken  ○ doorzetten, volhouden als iets lastig wordt 

○ ergens mee beginnen    ○ samenwerken, het werk goed verdelen 

○ meerdere oplossingen bedenken  ○ samenwerken, iets maken waar we trots op zijn 

○ iets afmaken     ○ geduld hebben 

○ weten wat ik moet doen als ik niet direct het antwoord zie 

○ contact zoeken met iemand die ik nog niet goed ken (berichtje sturen of bellen) 

 

 

Als je meedoet met een plusproject, dan betekent dit: 

 Bij de startbijeenkomst ontmoet je je groepje en krijg je meer informatie over je project. 

 In je groepje zitten leerlingen uit parallelklassen en soms ook uit een ander leerjaar. 

 Je werkt twee lesuren in de week met je groepje aan jullie plusproject. 

 Voor de lessen die je hierdoor mist, maak je zelf afspraken met je docent. 

 Als er een toets is tijdens een plusprojectuur, ga je naar het plusprojectuur. De toets mag je 

op een ander moment inhalen; hiervoor maak je een afspraak met je docent. 

 Een keer per week overleg je met je begeleider. Jullie bespreken dan de plannen voor de 

week erop en je kunt bij je begeleider terecht met vragen. 

 De Open Dag (zaterdag 2 februari 9:00 – 13:00) houd je vrij voor de afsluiting van jullie 

project. 

 

Als je akkoord gaat met deze voorwaarden, zet dan hieronder je handtekening en vraag ook een 

handtekening van een ouder/verzorger: 

 

handtekening:      handtekening van je ouder/verzorger: 

 

……………………………………………    …………………………………………… 


