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Beste leerling, 

Naast het gewone rooster met de vaste lessen bieden we je verschillende soorten flexlessen aan. De 
volgende soorten flexlestijd zijn al begonnen aan het begin van dit schooljaar: 

1. Vaklesflextijd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij een vak; 
2. Huiswerkflextijd voor leerlingen die baat hebben bij het maken van huiswerk op school onder 

begeleiding; 
3. Werkflextijd waarbij leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met hun schoolwerk.  

 
Je moet voor na de herfstvakantie nòg een keuze maken. Er zijn dan namelijk ook voor elk vak 
plusflexlessen beschikbaar. De verschillende vakken hebben allemaal een leuke uitdaging voor je 
bedacht. Het aanbod vind je op de volgende bladzijden.  
 

Als een plusflexles jou aanspreekt en je ervoor ruimte in je rooster hebt, geef je aan je mentor door 

welke plusflexles je zou willen volgen. Zorg ervoor dat je 2 keuzes doorgeeft: keuze 1 (de plusflexles 

die je het liefst wilt gaan volgen) en keuze 2 (een alternatief voor het geval er geen plek is in de les van 

keuze 1). Een plusflexles kan in plaats van werkflextijd komen.  

Jouw mentor verzamelt de gegevens van jouw klas. Heb je nog vragen over het plusflexrooster? Stel 

die dan gerust aan je mentor. We wensen je heel veel plezier bij de plusflexlessen! 

Met vriendelijke groet, 

Het team van het Zuider Gymnasium 
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NEDERLANDS  
 

Het Zuider Gymnasium leest! 
Wij zijn dol op lezen! Jij ook? Of nog niet? Boeken zijn áltijd de moeite waard: je leert nieuwe woorden, 
nieuwe ideeën, nieuwe mensen en nieuwe plekken kennen. Boeken maken je blij, soms verdrietig of 
boos, ze laten je meeleven met de personages en ze vragen je wat jíj zou doen als de gebeurtenissen 
jou zouden overkomen. Boeken zijn vaak heel erg leuk, spannend, boeiend… 
Bijna nét zo leuk als lezen is praten over wat je leest. Dat gaan we doen in de boekenclub Nederlands. 
We lezen boeken rondom een genre, van een bepaalde schrijver of over een gemeenschappelijk 
thema. We praten daar met elkaar over, we kijken een film of documentaire die te maken heeft met 
onze keuze(s), we maken een moodboard, we leren de auteur(s) kennen, we bezoeken de centrale 
bibliotheek, om maar wat te noemen. Waarschijnlijk hebben jullie zelf leuke, creatieve ideeën voor de 
boekenclub, die horen we graag.  
Doe je mee? Je bent welkom! 
 
Schoolkrant 

Wil jij jouw bijdrage leveren aan de schoolkrant? Laat je van je journalistieke kant zien! Ben jij de 

redacteur die we zoeken? Het Zuider Gymnasium verdient een mooie schoolkrant. We zoeken 

schrijvers, fotografen, trendwatchers en designers. Laat de persen maar draaien! 

 
ENGELS 

 
Bookclub 
Enjoy reading books? Let’s read together! The fun factor about reading books together is the talk 
afterwards. Let’s explore the characters and storyline together. We will decide on a book together, 
read a certain amount of pages in a week and discuss it in class. We will also read out loud in class, so 
you will also get a good practise of your English pronunciation! 
 

WISKUNDE 
 

Wiskundewedstrijden 
In de wiskundeplusflexlessen ga je aan de slag met uitdagende wiskunde. Je leert om vraagstukken 
aan te pakken waarvan de oplossing zich nog verborgen houdt. We doen dit door samenwerking en 
gebruiken hiervoor opgaven uit de kangoeroewedstrijd en de wiskundeolympiade. Het ultieme doel 
is meedoen aan de wiskundewedstrijden. Misschien ga jij de school wel vertegenwoordigen op een 
nationale of zelfs internationale wiskundewedstrijd in Noorwegen of Japan! 

 
KLASSIEK TALEN: LATIJN/GRIEKS 

 
Schrijf je eigen mythe  
‘En toen leefden ze nog lang en gelukkig.’ Zo eindigt een Griekse mythe meestal niet. Het loopt namelijk 
vaak slecht af. Maar dat hoeft helemaal niet. In deze plusflexlessen schrijf je je eigen Griekse mythe. 
Je mag je helemaal inleven in je favoriete Griekse god of held. Je docent helpt je op weg. Door het 
schrijven van je eigen mythe vergroot je je kennis van de Griekse mythologie en begrijp je beter 
waarom Griekse mythes nog steeds worden verteld. 
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FRANS 
 

De Franstalige wereld 
Tijdens de plusflexlessen Frans kun je zelf kiezen uit verschillende activiteiten. In de plusflexlessen 
werken we aan wereldburgerschap en verdiepen we ons in de Franstalige wereld. We bieden 
activiteiten om de Franse cultuur te beleven, waarmee je je horizon verbreedt. Muziek, kunst, 
gastronomie en grammatica zijn onderwerpen waarin je je kunt gaan verdiepen. De keuze is aan jou! 
We bieden een gevarieerd aanbod van leerjaar één tot en met zes. We nodigen jullie uit om deel te 
nemen aan deze reis om de Franse cultuur te proeven! 
 

AARDRIJKSKUNDE 
 
De wereld om je heen… 
Geen vak is zo inclusief als aardrijkskunde. Tijdens de reguliere lessen aardrijkskunde hebben we het 
over verschillende regio’s in de wereld en bestuderen we de rol van de mensen op de meest bijzondere 
plekken. We kunnen helaas niet elk gebied verkennen en daarom kun je bij 
de plusflexlessen van aardrijkskunde gebieden en onderwerpen bestuderen in leuke projectvormen, 
waarbij ook onderdelen van andere vakken zitten. De sectie aardrijkskunde heeft diverse 
leuke lesbrieven en projecten voor je klaarliggen waar je een keuze uit kunt maken. Samen of alleen ga 
je dan onder begeleiding van een aardrijkskundedocent aan het werk om de wereld om je heen te 
verkennen. Enkele voorbeelden van onderwerpen die gekozen kunnen worden, zijn Earthquakes in 
New Zealand (in het Engels), Aardbevingen in Mexico, Op reis door Marokko en Onderzoek zelf een 
land. 
 

GESCHIEDENIS 
 
Striptekenen  
In kleine groepjes verdiep je je in een historische gebeurtenis. Vervolgens verzin je zelf een verhaal 
waarin deze gebeurtenis centraal staat en verwerk je dit in de vorm van een strip. 
 

SCIENCE 
 
Tijdreizen! 
Oefen met je onderzoeksvaardigheden door aan de slag te gaan met verschillende experimenten en 
start uiteindelijk je eigen onderzoekje. Of kies je liever voor een reis door de tijd, waarbij je van alles 
leert over het ontstaan van sterren, elementen, het zonnestelsel, de aarde en het leven? 
 

TECHNIEK 
 
Lego Masters/skelters bouwen/3D-printen 
Bij techniek kunnen de leerlingen gebruik maken van de 3D-printer. Zij kunnen een eigen ontwerp 
hiervan maken en dit printen, zo leren de leerlingen ontwerpen en dit ook praktisch in te zetten. Je 
kunt praktisch alles 3D-printen, mits het ontwerp maar goed is!  
Ook kunnen de leerlingen skelters bouwen, daar mogen de leerlingen ook op rijden door de school!  
Daarnaast doen wij al jaren mee aan de First Lego League. Lijkt het je tof om te programmeren, maar 
ook om een project uit te voeren? Dan ben je altijd welkom bij de First Lego League! Het doel van de 
First Lego League is leren programmeren, leren samenwerken, projectmatig bezig zijn en bezig zijn met 
ontwerpen. Allemaal technische vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de toekomst! Daarnaast mag 
je natuurlijk zelf iets komen bouwen met alle tools die wij hebben. Je kunt je idee voorleggen aan 
meneer Van den Brink, hij zal je helpen met het ontwerpen hiervan en het uitvoeren van het idee mits 
het haalbaar is. Jouw creativiteit wordt hiermee vergroot! 
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SCHAKEN 
 
Ben jij slimmer dan je tegenstander? 
Leer denken in de toekomst! Ongeacht of je wel of niet kunt schaken en ongeacht je leeftijd: Door 
wekelijks te oefenen en met elkaar te spelen word je steeds beter en kun je je stappendiploma's halen 
(er zijn er 6!). Huiswerk maken is daarbij verplicht. Op naar de schoolschaakkampioenschappen! 
 

KUNST 
 
Kunstclub 
Kom naar het open atelier waar leerlingen naar behoefte kunnen (verder) werken aan beeldende 
werkstukken/hun artistieke proces en Art Farts! 
 

LICHAMELIJKE OEFENING 
 

Sportieve types gezocht! 
Wil jij naast je LO-les extra sporten? Ben je een goede beweger en vind je het leuk om uitdagende 
sportlessen op hoog niveau te krijgen? Dan is deze plusflexles lichamelijke oefening iets voor jou! 
 

FILOSOFIE 
 

FilosofieKracht 
Kan je stilte horen? Kan een robot denken? Krijgt een groter mens ook een groter stuk taart? Ben ik 
mijn gedachten of mijn lichaam? Mogen volwassenen liegen? Wat is 'goed' eigenlijk en is dat voor 
iedereen anders? Hoe beïnvloeden de social media wat ik mooi en leuk vind? Dit soort vragen komen 
aan bod bij filosofie! Over de hele wereld zijn er altijd filosofen geweest die de mensen om hen heen 
tot nadenken brachten. Van Socrates in de oudheid, Erasmus in de renaissance tot Nietzsche in de 
moderne tijd. We laten ons inspireren door deze grote denkers en gaan van ze leren, maar leren ook 
zelf filosoferen: want wat denk jij? En loop je achter iedereen aan of durf je zelf te denken? Als jij je 
eigen gedachten kunt hebben, beweringen kunt maken en argumenten kunt geven voor wat je denkt, 
dan maken we met elkaar filosofie! Binnen de plusflexlessen gaan we in gesprek met elkaar en leer je 
met een filosofische bril te kijken naar de wereld van nu! We stellen elkaar vragen over bijvoorbeeld 
technologie, gezondheid, klimaat en ongelijkheid. Zo leer je jezelf en de wereld om je heen steeds 
beter kennen. Denk je mee? We kijken uit naar je komst! 
 

MUZIEK 
 
Schoolband 
Speel jij een muziekinstrument? Houd je van zingen? Of ben jij meer een dirigent? Laten we het vooral 
samen doen! We maken er iets moois van.  
 


