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STGS!Junior!Masterclass!conferentie!

CREËER!JE!EIGEN!LAND!2.0!
Woensdag)9)november)2016)
)
)

Getallenstelsel)
)
Vlag)

Cultuur)

Volkslied)

)
Taal)
)
Natuur)
Overheid)
)
Grenzen)

Inleiding!
Het) Stedelijk) Gymnasium) Schiedam) voelt,) mede) door) onze) certificering) als)
begaafdheidsprofielschool,) een) bepaalde) verantwoordelijkheid) richting) de)
(hoog)begaafde) kinderen) in) de) gehele) regio.) Vanuit) dit) verantwoordelijkheidsgevoel)
proberen)wij)op)diverse)manieren)het)basisonderwijs)te)ondersteunen)als)het)gaat)om)
het) onderwijs) aan) (hoog)begaafde) leerlingen.) Eén) manier) is) het) organiseren) van) BPSP
conferenties)voor)primair)onderwijs,)waarvan)de)eerste)van)dit)jaar)zal)plaatsvinden)op)
woensdag)9)november)2016.))
)
Tijdens) deze) middag) zullen) de) leerlingen) diverse) masterclasses) kunnen) volgen) over)
onderwerpen) gerelateerd) aan) het) creëren) van) je) eigen) land.) Met) de) informatie) uit) de)
masterclasses)kunnen)de)leerlingen)uiteindelijk)keuzes)maken)voor)hun)eigen)land.)Wat)
voor) soort) taal) wordt) er) gesproken) in) ons) land?) Welk) getallenstelsel) wordt) er) in) ons)
land) gehanteerd?) Welke) vlag) heeft) ons) land?) Na) de) twee) rondes) met) masterclasses)
zullen)de)leerlingen)in)groepjes)van)vier)beslissingen)gaan)nemen)voor)hun)eigen)land.)
Het)is)de)intentie)dat)de)vier)leerlingen)allemaal)2)andere)masterclasses)hebben)gevolgd,)
zodat) ze) de) opgedane) kennis) met) elkaar) kunnen) delen.) De) gemaakte) keuzes) zullen) de)
groepjes)uiteindelijk)onderbouwen)in)een)presentatie.)Deelname)aan)deze)conferentie)is)
kosteloos.)Hieronder)kunt)u)meer)informatie)vinden)over)de)agenda,)de)inschrijving,)de)
inhoud)van)de)masterclasses)en)de)contactgegevens)van)onze)school.)Wij)kijken)uit)naar)
een)leuke)en)leerzame)middag!)

!
Algemene!informatie!
Doelgroep:))
Datum:))
Locatie:))
)
)
Contact:)

(Hoog)begaafde)en/of)geïnteresseerde)leerlingen)uit)groep)7)en)8)
Woensdag)9)november)2016)tussen)13.30)tot)17.30)uur)
Stedelijk)Gymnasium)Schiedam)
Valeriusstraat)31,)3122)AM,)Schiedam)
m.poot@stgs.nl)

!
Agenda!
13.00)P)13.30:)Inloop)
13.30)P)13.45:)Plenaire)opening)
13.45)P)14.00:)Opstarten)masterclasses)
14.00)P)14.45:)Ronde)1)masterclasses)
14.45)P)15.00:)Pauze)
15.00)P)15.45:)Ronde)2)masterclasses)
15.45)P)16.00:)Pauze)
16.00)P)17.00:)Creëren)van)eigen)land))
17.00)P)17.30:)Presentaties)

!
Inschrijving!

Inschrijven)is)mogelijk)tot)en)met)woensdag)26)oktober.)Let)wel)op)dat)er)een)maximaal)
aantal) deelnemers) van) 30) leerlingen) per) masterclass) geldt.) De) indeling) van) de)
masterclasses) zal) plaatsvinden) op) volgorde) van) inschrijving.) Ga) naar) www.stgs.nl,) ga)
naar) ‘inschrijven) STGS) junior) masterclass) conferentie’,) vul) je) gegevens) in) en) geef) aan)
welke)vier)masterclasses)jouw)voorkeur)hebben.)We)zullen)je)zoveel)mogelijk)indelen)bij)
de)twee)masterclasses)waar)jij)het)liefst)heen)wilt.))

!

Masterclasses!
!
Taal:%Creëer%je%eigen%taal%
Het) spreken) van) dezelfde) taal) is) van) belang) om) met) elkaar) te) kunnen) communiceren)
binnen) je) eigen) land.) Tijdens) deze) masterclass) leer) je) hoe) een) taal) ontstaat) en) zich)
ontwikkelt.)Daarnaast)wordt)er)aandacht)besteedt)aan)Esperanto,)een)kunsttaal)die)eind)
19e) eeuw) is) ontworpen) en) de) nieuwe) wereldtaal) moest) worden.) Op) basis) van) de)
informatie)uit)deze)masterclass)ga)je)keuzes)maken)voor)je)eigen)taal.)
)
Economie:%De%rol%van%de%overheid!
Een)goed)functionerende)overheid)is)onmisbaar)voor)een)zelf)te)creëren)land.)Maar)hoe)
groot)wordt)de)rol)van)de)overheid?)Tijdens)deze)masterclass)ga)je)bekijken)welke)zaken)
er) in) Nederland) allemaal) door) de) overheid) worden) geregeld.) Daarnaast) leer) je) wat)
marktwerking)betekent,)hoe)dit)de)rol)van)de)overheid)verkleint)en)wat)voor)effect)dit)
op) de) overheidsinkomsten) heeft.) Uiteindelijk) ga) je) keuzes) maken.) Wat) zal) er) binnen)
jouw)land)door)de)overheid)worden)geregeld)en)wat)door)particuliere)bedrijven?))
!
Aardrijkskunde:%Creëer%je%eigen%grenzen!
Elk) land) heeft) grenzen.) Sommige) grenzen) zijn) op) een) natuurlijke) manier) ontstaan,)
terwijl)andere)grenzen)door)politieke)afspraken)zijn)gevormd.)Tijdens)deze)masterclass)
leer)je)over)het)ontstaan)van)grenzen)en)de)conflicten)die)dit)soms)oplevert.)Uiteindelijk)
moet) je) op) basis) van) de) verkregen) informatie) de) grenzen) van) je) eigen) land) kunnen)
bepalen.))
!
Beeldende%vorming:%Ontwerp%je%eigen%vlag%
Over) de) hele) wereld) zijn) er) oneindig) veel) verschillende) vlaggen.) Ieder) land,) provincie,)
stad) of) dorp) heeft) zijn) eigen) vlag.) Vlaggen) variëren) van) erg) simpel) tot) zeer) complex.)
Tijdens) deze) masterclass) zal) er) aandacht) zijn) voor) de) verschillen) en) overeenkomsten)
tussen)vlaggen)en)zal)de)symboliek)die)in)vlaggen)zit)aan)bod)komen.)Uiteindelijk)ga)je)
de)vlag)van)je)eigen)land)ontwerpen.))
!
Geschiedenis:%Cultuur%en%identiteit!
De)cultuur)en)identiteit)van)een)land)zijn)ontstaan)door)gebeurtenissen)uit)het)verleden.)
Daarom)worden)de)begrippen)cultuur)en)identiteit)tijdens)deze)masterclass)vanuit)een)
historische)context)bekeken.)Tijdens)deze)masterclass)zal)er)aandacht)worden)besteed)
aan)de)cultuur)en)identiteit)van)bestaande)landen,)zoals)Nederland.)Uiteindelijk)moet)je)
deze) informatie) gebruiken) om) een) cultuur) en) identiteit) van) je) eigen) land) te) bedenken.)
Welke) symbolen,) helden,) rituelen) en) waarden) horen) er) bij) jouw) land?) Wat) zijn)
bijzondere)gebeurtenissen)uit)het)verleden)van)jouw)land?)Welk)persoon)of)dier)(echt)of)
fictief))is)voor)jouw)land)van)historisch)belang?)Welke)nationale)feestdag)is)er)in)jouw)
land?)Is)er)een)nationale)sport)of)een)typisch)lekkernij)wat)bij)jouw)land)hoort?)
)
Wiskunde:%Creëer%je%eigen%getallenstelsel!
Getallen) zijn) onderdeel) van) ons) dagelijks) leven.) Een) cijfer) voor) een) toets,) een)
telefoonnummer,)de)tijd)en)de)prijs)van)een)patatje)met.)Maar)is)het)getallenstelsel)zoals)
wij)dat)kennen)wel)optimaal?)Tijdens)deze)masterclass)ga)je)naar)verschillende)soorten)
getallenstelsels) kijken.) Waarom) zitten) er) eigenlijk) 60) seconden) in) een) minuut) en) 60)
minuten)in)een)uur?)Wil)je)dit)ook)in)je)eigen)land?)Of)is)misschien)een)binair)stelsel)in)
dit)computertijdperk)genoeg?)

Muziek%en%taal:%Creëer%je%eigen%volkslied!
De) droom) van) veel) sporters) is) dat) zij) ooit) op) de) hoogste) trede) van) het) podium) mogen)
staan,) terwijl) het) Wilhelmus) klinkt.) Deze) droom) zullen) de) sporters) uit) jouw) land) ook)
hebben.) Maar) wat) voor) volkslied) zal) er) dan) klinken?) Tijdens) deze) masterclass) leer) je)
verschillende) dingen) over) volksliederen,) zowel) op) het) gebied) van) melodie) als) tekst.)
Uiteindelijk)ga)je)zelf)een)klein)volkslied)maken)voor)je)eigen)land.))
!
Biologie:%Milieu%en%natuur!
De)onderwerpen)milieu)en)natuur)worden)vaak)besproken)in)de)politiek.)Elke)snelweg)
of)woonwijk)die)wordt)aangelegd)kan)ten)koste)gaan)van)een)stuk)natuur.)Tijdens)deze)
masterclass) ga) je) bekijken) vanuit) welke) visie) er) binnen) jouw) land) naar) de) natuur)
gekeken) gaat) worden.) Zijn) we) onderdeel) van) de) natuur) of) staan) we) erboven?) Als)
overheid)van)het)nieuwe)land)kies)je)een)visie)en)vanuit)deze)visie)maak)je)keuzes)over)
diverse)onderwerpen.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Mede)mogelijk)gemaakt)door:)

