Van brugklas
tot en met
examenjaar: je kunt
kiezen uit diverse
activiteiten.

Cambridge English

Schoolband & pop-bandcoaching

Goethe Deutsch

Fotografie

Wirtschaftsdeutsch

Meesterproef

Nachbarsprache

Talentenwerkplaats Muziek

maar wel gevolgd)

TALENTONTWIKKELING

Je krijgt
een waardevol
getuigschrift
waar je later veel
aan hebt.

NSG GROENEWOUD

COGNITIEVE EXTRA’S

PUC (Pre-University College)
 xtra vak (geen examen in afgelegd,
E

Bij een
succesvolle
afronding van een
activiteit ontvang je
een certificaat.

honours

programma

MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID
Leerlingenraad

Computer science

Medezeggenschapsraad) (MR)
Gemeenschappelijke

Schoolkrant Zaza

medezeggenschapsraad van de

Uwaga films

Scholengroep Rijk van Nijmegen (GMR)

NSG-musical

Galadiner

Productiebureau

Jaarboek
Projectgroep leerlingacteurs

Vooropleiding Conservatorium
Oriëntatiecursus Beeldende Vormgeving
48 Hour Film Project Nijmegen

Peer2Peer
GSA

Zelf theater maken (Voordrachtfestival)

Opleiding tot schipper

Theatergroep bovenbouw

Heb je een idee voor een eigen initiatief dat goed past binnen
het Honoursprogramma? Neem dan contact op met Esther Geurts:
e.geurts@nsg-groenewoud.nl.

Deel 2 ontwerpers

Jouw talenten,
kwaliteiten en inzet
worden in beeld
gebracht.

je talenten
en inzet in beeld

Je mentor kan je
meer vertellen over
het Honoursprogramma!

BRENG JE TALENTEN IN BEELD

WAT IS HET?

HOE WERKT HET?

Tijdens je schoolcarrière doe je meer dan

Het Honoursprogramma van NSG

Vanaf de brugklas tot en met je examenjaar

cijfers halen en reguliere vakken volgen.

Groenewoud biedt je de mogelijkheid om

kun je meedoen aan activiteiten uit het

Je schrijft bijvoorbeeld voor de schoolkrant,

je breed te ontwikkelen naast het reguliere

Honoursprogramma. Er is een evenwichtig

zit in de leerlingenraad, organiseert het

onderwijs. Het programma kent activiteiten

aanbod voor alle klassen en afdelingen.

galadiner of doet mee aan de musical. Voor

in vier categorieën: cognitieve extra’s,

Voor elke activiteit die je met succes afrondt,

deze (en vele andere) activiteiten ontvang

talentontwikkeling, maatschappelijke

krijg je een honourscertificaat. Daarop staat

je op onze school honourscertificaten.

betrokkenheid én eigen initiatief.

wat je precies hebt gedaan en welke kwali
teiten je daarbij hebt ingezet. Ieder schooljaar

Zo ga je van school af met niet alleen een

WAT HEB JE ERAAN?

cijferlijst, maar ook met een mooi overzicht
van wat je daarnaast allemaal hebt gedaan
en bereikt.

Van de brugklas
tot en met je
examenjaar: met
het Honoursprogramma
breng je je talenten
en inzet in beeld.

wordt in Magister geregistreerd welke
certificaten je hebt behaald. Aan het einde

Het is leerzaam en vooral ook leuk om

van je schooltijd ontvang je, samen met je

mee te doen aan activiteiten uit het Honours

diploma, een eindoverzicht met daarop al

programma. Je ontdekt en ontwikkelt je

je honourscertificaten.

talenten, werkt samen met anderen en doet
ervaring op. Verder is het eindoverzicht van
je honourscertificaten een waardevol getuig

AANMELDEN

schrift. Het laat zien hoe je je persoonlijk hebt

Je hoeft je niet apart aan te melden voor het

ontwikkeld en waar je je tijdens de middelbare

Honoursprogramma. De docenten die de ge-

school voor hebt ingezet. Je kunt dit getuig

noemde activiteiten begeleiden, zorgen ervoor

schrift bijvoorbeeld meenemen naar selectie

dat je een beoordeling en certificaat krijgt.

gesprekken voor een vervolgopleiding.

