PROGRAMMA 2022-2023

CURSUSSEN | PROJECTEN | REIZEN

OMDAT ER NÓG MEER
TE ONTDEKKEN VALT

Dit is het programma van
NSG XTRA. Zit er iets bij voor
jou? Scan de QR-code en meld je
aan. Meer weten? Alle XTRA info
vind je op NSG.nl/XTRA

Vragen of ideeën?
Neem contact op met
Michelle Schmitz,
Coördinator kunst & cultuur
m.schmitz@nsg-groenewoud.nl

KEUZESTRESS?
BEZOEK DAN
EEN PROEFLES!
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FONDS
XTRA VOOR IEDEREEN
NSG XTRA helpt leerlingen hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Ze verbreden hun
horizon en maken bewustere keuzes voor hun
verdere (school)carrière. Wij gunnen
álle leerlingen deze XTRA’s! De
financiële thuissituatie mag hierbij
geen belemmering zijn. Daarom
hebben we – op advies van de
ouderraad – het NSG XTRA fonds
opgericht.
Hoe werkt het?
We vragen alle ouders van NSG Groenewoud elk
jaar een vrijwillige bijdrage van € 5,00, meer of
minder mag ook, zodat iedere leerling de kans
krijgt om mee te doen. Bedrijven en organisaties
kunnen het NSG XTRA fonds ook steunen.
Meer weten?
Neem contact op met Mariska Loozen via
info@nsg-groenewoud.nl of kijk op
www.nsg-groenewoud.nl, onder het kopje
‘financieel’.
Doneren?
Wilt u NSG XTRA sponsoren? Fijn!
Maak uw bijdrage over via de QR-code.

HONOURSCERTIFICAAT
Voor elke XTRA activiteit die je met succes
afrondt, krijg je een een honourscertificaat.
Daarop staat wat je precies hebt gedaan en
welke kwaliteiten je daarvoor hebt ingezet. Aan
het einde van je schooltijd ontvang je, samen met
je diploma, een eindoverzicht met daarop al je
honourscertificaten.
Fotografie voorpagina: van de NSG XTRA fotografieclub
Model kleding en ontwerp: NSG XTRA mode, Amber Rademaker

PROGRAMMA
KUNST X TECHNOLOGIE
MANGA EN ANIME
Ontdek de wereld van Manga en Anime. Creëer,
teken en animeer je eigen character.
FILMCLUB
Leer meer over scenarioschrijven,
cameravoering en editing en maak je
eigen film.
FOTOGRAFIE
Je leert alles over fotograferen met
een spiegelreflexcamera, binnen en
buiten de studio.
BOUW JE EIGEN GAME
Van het eerste idee tot het programmeren van
de game logic: de experts van TCCN helpen je
op weg.
GITAAR BOUWEN
Ontwerp en bouw je eigen elektrische gitaar.
Als bonus krijg je een gitaarles!
COMPUTER SCIENCE
Leren programmeren en computertaal
begrijpen? Voor iedereen die meer wil weten
over de fascinerende digitale wereld.
LICHT & GELUIDSTECHNIEK
Achter de knoppen ontdek je hoe je muzikanten,
acteurs en sprekers laat schitteren in
onze eigen theaterzaal.
MODE: MAAK JE EIGEN OUTFIT
Brainstormen, ontwerpen en je
eigen kleding maken. Wat wordt
het… streetwear of haute
couture? Jij bepaalt het!
ORIËNTATIECURSUS BEELDENDE
VORMING
Houd je van kunst en tekenen? Kies dan voor de
intensieve tekencursus op NSG Groenewoud
(deel 1) en een oriëntatie op het
kunstvakonderwijs bij Lindenberg Cultuurhuis
(deel 2).
VIDEOMAPPING
Met eigen ontwerpen breng je gebouwen,
decors of objecten tot leven.

PODIUM
		DANS
Hiphop, choreo en fusion. In zes lessen
werk je toe naar een performance met
film- en theaterinvloeden. Voor
nieuwsgierige dansers met lef.
BANDCOACHING
Voor wie in een bandje wil spelen en
meer wil leren over verschillende
muziekstijlen.
VOOROPLEIDING CONSERVATORIUM
Droom je ervan om muzikant te worden? NSG
Groenewoud en ArtEZ Conservatorium helpen
je samen op weg.
NSG THEATERCLUB
Je gaat aan de slag met improviseren,
teksten schrijven en scènes maken
én speelt voor publiek.
MUSIC MEETING X NSG
Samen oefenen en optreden tijdens
het internationale festival Music
Meeting.
VOOROPLEIDING THEATERSCHOOL
(KLAS 3, 4, 5 & 6)
Denk je over een carrière in het theater?
In twintig zaterdagen leer je alles over het vak
bij Lindenberg Cultuurhuis.

OP PAD
ZEILKAMP (klas 2, 3)

Ben je een ervaren zeiler, of juist beginnend?
Het zeilkamp is voor iedereen een mooi
avontuur op het water.

ZWERFKAMP (klas 4, 5, 6)

Vaar, laat je leiden door de wind en bivakkeer op
verlaten eilandjes: zwerfkamp is een belevenis
die je niet snel vergeet.

KUNSTKAMP

Vier dagen lang theater, muziek, plezier én
samen kamperen bij Buitenkunst in Drenthe.

ARDENNENKAMP (klas 1&2)

Voor bikkels die graag buiten zijn en het niet
erg vinden om vies te worden.

SKIKAMP (klas 3)

Sneeuwplezier in Oostenrijk, voor
ervaren en beginnende skiërs.

XTRA XTRA
PILATES

Heb jij wel eens last van je rug of nek? Pilates
helpt je aan keiharde buikspieren en een sterke
rug, op een verantwoorde, relaxte manier.
XPRMNT
Vraag jij je vaak af waarom dingen zijn zoals ze
zijn? Ben je kritisch, creatief en hou je van
onderzoeken? Meld je aan voor XPERIMENT en
ontdek dat alles kan en mag, zelfs mislukken.
KLIMMEN
Indoor sportklimmen: de fijne kneepjes leer je
gewoon op school.
KERAMIEK
Ontwerp, draai, bak en glazuur je eigen servies.
SCHOOLKRANT ZAZA
Ben je nieuwsgierig? Schrijf of fotografeer je
graag en neem je geen blad voor de mond?
Word dan journalist, fotograaf of redacteur bij
onze schoolkrant.
PASSIE VOOR PATISSERIE
Heel NSG Groenewoud bakt: je gaat aan de slag
bij banketbakker Looijenga!

JIJ & MAATSCHAPPIJ
NEDERLANDSE GEBARENTAAL
Praten met gebaren in plaats van woorden: in
een paar weken leer je gebarentaal.
PROJECT LEERLINGACTEURS (klas 3,4,5,6)
Kun je acteren en lijkt het je leuk om docenten
en teams te helpen bij hun werk? Ga aan de
slag als trainingsacteur!
GSA (GENDER SEXUALITY ALLIANCE)
Als je jezelf kunt zijn, ben je op je best. Met
leerlingen uit alle jaarlagen werk je aan een fijne
sfeer op school, zodat iedereen zich hier thuis –
en veilig voelt.
ECOSCHOOLS
Hoe kan NSG bijdragen aan een groenere
wereld? Denk en doe mee met team
Ecoschools!
PRODUCTIEBUREAU
Kun jij goed organiseren, samenwerken
en blijf je rustig als de druk oploopt? Kom
dan bij het productiebureau en organiseer
verschillende activiteiten op school!

