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Aan de oudere(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3vb en 3vc 
 

 

 

 

 

Datum:   9 december 2022 

Kenmerk:  222300145/YZN 

Betreft:  Workshopdag Ecosportbites  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op donderdag 22 december zullen de leerlingen uit 3Vb en 3Vc een workshopdag hebben. 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de workshopdag. Een duidelijk schema is te 
vinden op de laatste pagina van de brief. Deze dag sluit aan bij het aankomende XL project 
Ecosportbites. Na deze workshopdag zullen de leerlingen verder werken bij de vakken 
biologie, economie en LO aan de praktische opdracht (PO) voor een cijfer.  
 
Datum: 22 december 2022 
Plaats: Het Schoter, lokalen: 112 (3Vb) en 114 (3Vc) 
Start: 9:00 uur en Einde: rond 13:30 uur 
 
De dag wordt verzorgd door de docenten Ayşe Özcan, Michiel de Koning, Nadir Ben Yahia 
en Arjen van Veen. Zij zullen nadere informatie geven over de opzet en verdere invulling van 
het PO en de workshopdag. 
 
Er zijn diverse workshops gedurende de workshopdag. Bij aanvang krijgen de leerlingen 
uitleg over het programma. De leerlingen krijgen interactieve lezingen, gaan actief aan de 
slag met ontwerpen en ontwikkelen hun (verkoop)vaardigheden. 3Vb start met de biologie 
workshops ‘Voeden of vullen’ en ‘Ontwerp product’ en 3Vc start met de economie workshop 
‘Blitsen om te winnen’. Na de kleine pauze volgen alle leerlingen samen een LO workshop in 
de gymzaal. Daarna volgt de tweede ronde workshops en de afsluiting. 
 
Het is belangrijk dat alle leerlingen gymkleding, een opgeladen en werkende laptop, een 
schrift en een pen meenemen naar de workshopdag. Hopelijk kunt u uw zoon of dochter 
daaraan helpen herinneren. 
We hopen de leerlingen te kunnen enthousiasmeren voor het onderwerp en ze  
vaardigheden aan te leren die ze kunnen gebruiken bij het maken van het uiteindelijke PO.    
Hopelijk maken ze gelijk een mooie start. 
 
Mede namens bovengenoemde docenten, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yara van Zon (Projectleider vwo onderbouw) 
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Schema workshopdag 3V XL Project Ecosportbites 
 

Donderdag 22 december 2022 

Tijd Activiteit 

09.00-09.40 Iedereen verzamelen voor plenaire uitleg en iedereen vóór 9.00 binnen! 
Uitleg PO XL en workshops 

09.40-10:40 Workshop BIO “Voeden of vullen” en “Ontwerp product” 
Of 
Workshop ECO “Blitsen om te winnen” 

10.40-11.00 Kleine Pauze 

11.00-12.00 LO Sporten in gymzaal 

12.00-13.00 Workshop BIO “Voeden of vullen” en “Ontwerp product” 
Of 
Workshop ECO “Blitsen om te winnen” 

13.00-13.30 Afsluiting – Resume - Vervolgstappen 

 


