
Workshops 30 maart Korte beschrijving/extra informatie wanneer nodig  

Beats ‘n drums 
Tijdens deze workshop trekken wij een volledige sambaset uit de kast. Deze workshop draait om 
ritme en gevoel en heeft een hele mooie opbouw, waardoor de leerlingen in korte tijd staan te 

swingen en gezamenlijk echt muziek maken. 

Birding (vogels spotten) Alleen mogelijk als de leerling zelf en verrekijker meeneemt.  

Boarding Cup (Voetbal)  

Boek lezen  

Bordspellen 
 

Botanisch tekenen Je gaat in de kassen van de Haarlemmerkweektuin botanisch tekenen.  

Bowlen  

Collage verknipt maken 
In deze workshop ga je een kunstwerk maken door verschillende knipsels te gebruiken uit oude 

tijdschriften. Je mag zelf ook nog oude tijdschriften meenemen.  

Comics/manga tekenen 
In deze workshop kijken we naar de Japanse tekenstijl Manga en leren zelf 

de basis om deze personages te tekenen. 

Creative writing  

Dansen  

Eetbare planten/bloemen  

Fashion 
Tijdens de workshop ga je achter de naaimachine leren hoe je jouw items kunt omtoveren tot een tof 

nieuw item. 

Friet en mayonaise maken  

Frisbee golf  

Graffiti  

Karaoke  

Kleuren voor bijna volwassenen  

Knikkerbaan bouwen 
Alleen mogelijk als leerling zich voor zowel ronde 1 als ronde 2 intekent. Dit betreft een workshops die 

twee rondes in beslag neemt. 

Knutselen en tekenen  



Koud water zwemmen Neem zwemkleding, een handdoek en warme kleding mee.  

Leerlingenparlement (discussie) 

Het Schoter gaat een eigen leerlingenparlement oprichten. Leerlingen kiezen vertegenwoordigers voor 

in dit parlement. Dit parlement komt samen met een docent om te vergaderen. Voorstellen zullen 
worden gepresenteerd aan de directie. Lijkt dit je wat? Schrijf je in voor deze workshop. Tijdens de 

workshops wordt er besproken hoe je een partijprogramma maakt, hoe je debatteert en hoe je tot 
een goed plan kan komen.  

Legpuzzelen (Wedstrijd)  

Leren mediteren  

Magic the gathering Leren (Kaartspel)  

Mandela kleuren  

Mindfulness  

On chanté-Franse liedjes zingen  

Pubquiz  

Schaken tegen elkaar  

Schilderen met Bob Ross   

Sieraden maken  

Skeelerclinic  

Songwriting Altijd al willen leren hoe je een liedje kan schrijven? Schrijf je in!  

Spectaculaire nagels Kom met kale nagels naar deze workshops, na de workshop zijn jouw nagels namelijk tip top in orde!  

Stoepkrijt (Grote activiteit) 
Alleen mogelijk als leerling zich voor zowel ronde 1 als ronde 2 intekent. Dit betreft een workshops die 
twee rondes in beslag neemt. 

Tijdens deze workshops ga je de kunst leren van 3D krijten.   

Sushi maken  

Vliegtuigjes vouwen  

Voetbal with economics  

We maken er een potje van! Ben jij gek van pottenbakken? In deze workshop ga je daarmee aan de slag.  

Wipeout 
Wellicht ken je het programma Total Wipeout nog wel van de televisie. In deze workshop worden de 

gymzalen omgetoverd tot een groot paradijs met allerlei verschillende sportieve spellen.  

 


