
ACTIVITEITEN OPLEIDINGEN REIZEN

PROGRAMMA 2021-2022
NSG-GROENEWOUD.NL/NSG-XTRA
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KUNST X TECHNIEKNSG XTRA
ORIËNTATIECURSUS BEELDENDE VORMING
Deel 1: Een intensieve tekencursus op school
Deel 2:  Een oriëntatie en voorbereiding op het 

kunstvakonderwijs bij cultuurhuis de 
Lindenberg.

COMPUTER SCIENCE
Voor iedereen die meer wil weten over de fasci-
nerende digitale wereld.

FOTOGRAFIE
Wil je leren hoe je mooie foto’s maakt met een 
spiegelrefl excamera? 

BOUW JE EIGEN GAME
Van het uitdenken op papier, tot het programmeren 
van de game logic. Op locatie bij TCCN.

GRAFISCH VORMGEVEN
Ontwerp je eigen logo, merk en een campagne.

GITAAR BOUWEN
Bouw je eigen elektrische stratocaster-
gitaar of precision-basgitaar.

LICHT & GELUIDSTECHNIEK
Laat muzikanten, acteurs en sprekers schitteren 
op het podium.

MODE: MAAK JE EIGEN OUTFIT
Wat het wordt…streetwear of haute couture, 
dat bepaal je zelf!

MANGA EN ANIME
Leer alles over Manga en Anime. Creeer, animeer 
en teken je eigen character. 

PODCAST
Kletspraat onder schooltijd! Je leert alles wat je 
moeten weten om een eigen uitzending te maken.

VIDEOMAPPING
Met zelfgemaakte projecties breng je gebouwen, 
muren en objecten tot leven.

DANS
Hip Hop, bewegingskennis en fusion.

SCHOOLBAND
Onder begeleiding van een muziekdocent repeteren 
en optreden met de schoolband.

BANDCOACHING
Voor wie altijd al in een bandje wilde spelen 
en coaching kan gebruiken.

VOOROPLEIDING CONSERVATORIUM
Een samenwerking tussen NSG Groenewoud, 
ArtEZ conservatorium en de Lindenberg.

NSG THEATERCLUB
Samen met een regisseur een theater productie 
maken én voor publiek spelen.

MUSIC MEETING X NSG
Zin in zingen, muziek maken en acteren 
op een groot internationaal muziekfestival?

LANDELIJKE ORIËNTATIE THEATERSCHOLEN
Leer meer over het theatervak, 
20 zaterdagen bij cultuurhuis de Lindenberg.

SCHOLIERENFILMFESTIVAL
Organiseer een fi lmfestival voor je medeleerlingen 
in Arthouse LUX.

KLIMMEN
Klaar met bomen beklimmen? Dan is het tijd voor 
de volgende stap: indoor sportklimmen.

SCHOOLKRANT ZAZA
De redactie van de schoolkrant is altijd 
op zoek naar reporters en schrijvers.

PASSIE VOOR PATISSERIE
Handen uit de mouwen op locatie 
bij banketbakker Looijenga.

PODIUM

MIX
ZEILKAMP
Je krijgt het zeilen (beter) onder de knie. 

ZWERFKAMP
Alle ins en outs van het zeilen komen voorbij.

ARDENNENKAMP
Voor bikkels die graag buiten zijn 
en vies worden geen probleem vinden. 

SKIKAMP
Sneeuwplezier voor derdeklassers.

KUNSTKAMP
Vier dagen lang theater en podium 
én samen kamperen bij Buitenkunst.

NEDERLANDSE GEBARENTAAL
Nederlandse taal... maar dan zonder stem. 

PROJECT LEERLINGACTEURS
Aan de slag als trainingsacteur bij het opleiden 
en ondersteunen van docenten en teams.

GSA (GENDER SEXUALITY ALLIANCE)
Als je jezelf kunt zijn, ben je op je best. 
Met mede leerlingen werk je aan een fi jne sfeer 
op school.

ECOSCHOOLS
Denk mee over maatschappelijke issues als 
duurzaamheid, gezonde voeding en afval-
problematiek.

PRODUCTIEBUREAU
Het productiebureau organiseert en onder steunt 
diverse activiteiten binnen school.

SOCIAL SKILLS

OP PAD

BIJ NSG GROENEWOUD KAN JE 

MEEDOEN AAN ALLERLEI EXTRA 

ACTIVITEITEN, NÁÁST HET 

GEWONE LESPROGRAMMA. 

ER IS HEEL VEEL TE ONTDEKKEN. 

WAT SPREEKT JOU AAN? 

CHECK DE QR-CODE ACHTEROP 

EN MELD JE AAN.

Veel plezier!

Michelle Schmitz
Coördinator kunst & cultuur

Pim Langenberg
Coördinator bèta


