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MODULES 1e GRAAD
DRONGEN

WOORD VOORAF
Jongeren komen onze school binnen met een pak talenten en dromen. Ze verdienen de kans om die te
ontwikkelen en te realiseren. Naast de vakken die bij een studiekeuze horen, krijgen leerlingen op
Campus Impuls wekelijks een aanbod van modules. In de keuzemodules kunnen leerlingen zich verder
verdiepen en worden ze uitgedaagd. Een aantal leerlingen krijgt tijdens de modules extra remediëring in
de ‘boostklas’.
In dit boekje stellen we de mogelijkheden voor. Achteraan zit een keuzeformulier waarmee je aan de
slag kan.

TALENTONTWIKKELING & VERDIEPING
Per graad voorzien we een ruim aanbod aan modules, dit biedt jullie unieke mogelijkheden! Zo kan
je bijvoorbeeld een wetenschappelijke richting combineren met een module Spaans. Als dit jouw
interesse is en je doet het graag… waarom niet?

ZELFSTANDIGHEID
Kiezen is niet gemakkelijk maar het hoort nu eenmaal bij het leven. Door zelfstandig keuzes te
maken en hierover na te denken, kan je er écht goed in worden. Je kan bovendien niet twee jaar na
elkaar dezelfde module volgen… dus kies er maar iets uit!

ZORG
Tijdens deze keuzemodules richten we ‘boostklassen’ in. Leerlingen die een leerstofachterstand
hebben, kunnen tijdens twee lesuren extra uitleg en ondersteuning krijgen. Er is ook ruimte voor
sociaal-emotionele ondersteuning in onze zorgklas. De klassenraad geeft aan of leerlingen hieraan
kunnen deelnemen.

Veel leesplezier!
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ARTS

Voel je je aangetrokken tot de artistieke wereld? Je zal in deze
module je creatieve mogelijkheden ontdekken en verder
ontplooien. Je krijgt de kans veel te tekenen, te experimenteren
met vormen en kleuren.
We bestuderen bijvoorbeeld verschillende tekenstijlen en gaan er
zelf mee aan de slag; potlood, verf, lijm… we vliegen erin!
DOEN
DENKEN

SPORT &
GEZONDHEID

Ben je sportief aangelegd? Zin om meer te leren over gezonde
levensstijl en deze levenslang toe te passen?
Heb je interesse in een basis EHBO? Dan is deze module iets voor jou.
Eerste hulp bij ongevallen, nieuwe sporten leren kennen,
gezondheid, gezonde voeding en beweging zijn onderwerpen die
hier aan bod komen.
DOEN
DENKEN

Voor de klassen: 1B, 2BVL, 2A

WOORDKUNST &
DRAMA

Deze module bestaat uit twee luiken. In het eerste luik van de module
ligt de focus op spreekdurf, toneel, drama, creatief gebruik van taal
enz. In het tweede luik van de module bekijken we beeldtaal en
filmtaal, technieken die ze gebruiken en het effect dat dit heeft op de
kijker ect. om dan te komen tot het vergelijken van woord en beeld.
DOEN
DENKEN
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PLANTEN- EN
DIERENKUNDE

Voor leerlingen die een hart hebben voor planten en dieren, is dit
een goede keuze. Je leert er een pak basiskennis over bomen,
planten en kruiden. We hebben immers een groene omgeving!
Je gaat aan de slag in onze serre en kan een eigen tuintje op school
onderhouden.

DOEN
DENKEN

En… kiezen maar!
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