Talenttijd

Kies voor Guido!

Aangenaam: Guido

Iedereen heeft talent!
Elk mens heeft talenten gekregen van zijn hemelse Vader.

In een veilige, warme scholengemeenschap dagen we je steeds weer uit
met nieuwe kennis, nieuwe ervaringen
en met alle moderne leermiddelen die
voorhanden zijn.
We vragen creativiteit, zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid van je. Maar
natuurlijk als je elkaar nodig hebt, dan
zijn we er voor elkaar. En we doen wat we
zeggen. Dat is wel zo duidelijk!

Hij wil dat wij die talenten inzetten tot Zijn eer. Om Zijn naam
groot te maken. Guido wil met talentvol onderwijs ruimte
bieden aan jouw talenten. Of het nu gaat over hoe goed je
kunt leren, hoe je iets kunt uiten of uitbeelden of hoe je in de
omgang bent. Dit doen we onder andere tijdens Talenttijd.
Tijdens Talenttijd worden diverse talentmodules aangeboden.
Alle modules zijn beschikbaar ongeacht in welke leerjaar
of niveau je zit. Het is bijvoorbeeld iets anders dan de
plusmodules die vwo-leerlingen kunnen volgen als ze extra
uitdaging nodig hebben.

Digitale fotografie, koken en nog veel
meer
Talenttijd is er dus voor alle leerlingen, zo staat het ook in je
rooster. Voor de herfstvakantie kies je een aantal modules
die je wil volgen. De modules staan meestal op maandag het
eerste en tweede uur op het rooster (voor klas 2 het derde en
vierde uur).
Elk jaar zitten er diverse creatieve modules tussen, als ook
een kookmodule en de module digitale fotografie. Ook schaken
en programmeren zijn al eens aan bod geweest. Elk van deze
modules duurt een kwartaal, in een schooljaar kun je drie van
deze modules volgen.

Sport+, Muziek+ en Theater+
Er zijn drie speciale modules, te weten Sport+, Muziek+ en
Theater+.
Sport+ begint direct na de zomervakantie en duurt het hele
schooljaar. Hiervoor moet je je specifiek aanmelden.
Voor de modules Muziek+ en Theater+ kun je in het eerste
kwartaal een auditie doen. Als je hiervoor slaagt, volg je in de
drie volgende kwartalen de betreffende module.
Meer hierover lees je in de flyers over Sport+, Muziek+ en
Theater+.

Meer weten?
Wil je meer weten over bovenstaande onderwerpen? Je
kunt terecht bij onze teamleiders of stuur een e-mail naar
havovwo@guido.nl.
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