Presentaties voor ouders over Talentklassen
Talentklas Kunst
Is uw kind creatief en nieuwgierig? Is muziek zijn of haar lust en leven? Heeft uw zoon of
dochter er altijd al van gedroomd om op het toneel te staan? Of vindt hij of zij het leuk om te
tekenen, schilderen fotograferen of filmen? Dan is de talentklas Kunst van het Oostvaarders
College misschien iets voor uw kind!
Creatieve talenten kunnen kiezen voor het kunstklasprogramma. In de kunstklas houden de leerlingen
zich bezig met allerlei vormen van kunst. Zij volgen lessen bij onze eigen docenten, maar krijgen ook
les van een architect, fotograaf, zangeres, danseres of acteur. De leerlingen doen mee aan
verschillende workshops en gaan op excursies die aansluiten bij hun interesses zoals het theater, de
film of een museum.
Binnen de talentklas kunst maken de leerlingen kennis met dans, theater en architectuur, daarnaast
gaan we dieper in op de kunstvormen muziek en beeldende vorming.
De leerlingen maken hun eigen videoclip, schrijven zelf liedjes, produceren hun eigen
cabaretvoorstelling en maken hun eigen beeldende kunst.
Ieder creatief talent kan zich inschrijven! Uw kind hoeft dus echt géén kunstenaar te zijn, en ook niet te
worden. Maar het is wel fijn als hij open staat voor nieuwe dingen.

Talentklas Sport
Vindt uw kind op de basisschool gym ook het leukste vak? Is uw zoon of dochter helemaal gek
van bewegen en is het graag met allerlei sporten in de weer? Dan komt uw kind echt tot recht
in de talentklas Sport van het Oostvaarders College!
Als uw kind graag sport, kan het kiezen voor de sportklas. Samen met de sportklasdocenten werken
de leerlingen aan hun conditie en kracht. Zij volgen diverse clinics zoals bijvoorbeeld basketbal die
gegeven worden door echte basketballers. De leerlingen doen mee aan extra sportactiviteiten zoals
de Almere City Run en de scholierentriatlon.
We leren onze leerlingen in de sportklas nét even wat meer dan in de gewone gymles en laten hen
kennis maken met sporten die zij misschien nog nooit gedaan hebben. Zo gaan de leerlingen uit de
sportklas squashen en sportklimmen, maar ook dansen!
In het tweede leerjaar komen nog meer sporten aan bod zoals rugby, volleybal én we gaan op
zeilkamp. In leerjaar 3 gaan we voetballen, fitnessen, vechtsporten, schaatsen en nog veel meer!
Als u nou denkt “dan moet mijn kind vast super goed zijn om in de sportklas te komen”, valt dat reuze
mee! We zijn vooral op zoek naar kinderen die graag, samen met anderen, willen bewegen en niet
bang zijn voor een beetje spierpijn. Wel is zwemdiploma A een vereiste.

Talentklas Science
Is uw kind geïnteresseerd in de wereld om hem heen? Vraagt uw zoon of dochter zich wel eens
af waarom het gras groen is, de hemel blauw en de sterren in de hemel schijnen? Is uw kind
handig en houdt het ervan om met niet alleen met de hersens, maar soms ook met de handen
bezig te zijn? Mogelijk is de talentklas Science dan iets voor uw kind!
Wat houdt de talentklas Science in?
In de talentklas Science krijgt uw kind les in de natuurwetenschappen. Er komt van alles aan bod: van
kleine organismen ( te zien door een microscoop) tot de sterren in het grote heelal. We nemen niet
alleen waar maar leren ook experimenteren, verslagleggen en presenteren. Naast de gewone lessen

vinden soms ook excursies plaats om de onderwerpen die aan bod komen te verhelderen en te
verdiepen.
We proberen om tijdens de lessen zoveel mogelijk te doen maar dit kan niet zonder voldoende theorie.
Het doen van een proefje is natuurlijk leuk maar het is ook belangrijk om deze proef vanuit de theorie
voor te bereiden en daarna de uitkomsten van de proef met elkaar te bespreken.
Tijdens de drie leerjaren komen verschillende onderwerpen aan bod zoals: het weer, het heelal,
robotica, ecosystemen, forensische technieken (CSI), licht en beelden, een mini profielwerkstuk en nog
veel meer.
Tijdens de voorlichtingsavond krijgt uw kind met de klas de opdracht om een parachute te
ontwikkelen. In de klas gaan we verschillende soorten parachutes testen. Elke groep gaat aan de
gang met een opdracht om een eigenschap van een parachute te testen. Aan het einde van de les
worden de resultaten gepresenteerd aan elkaar.

Talentklas I AM (Informatie Actualiteit en Maatschappij)
Is uw zoon of dochter graag bezig met de actualiteit? Is uw kind nieuwsgierig naar de
maatschappij om hem of haar heen en laat hij/zij duidelijk een eigen mening horen? Dan is de
talentklas I AM zéker wat voor uw kind!
Hoe bereid je je voor op de toekomst in een samenleving die continue verandert? Met nieuwe
vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, creativiteit, communiceren, ICT-vaardigheden en
onderzoeken, oftewel 21st century skills. De ontwikkeling van deze vaardigheden staat centraal in de
lessen van de talentstroom I AM. We spelen daarbij zoveel mogelijk in op de actualiteit.
De lessen zijn heel interactief en worden op verschillende manieren aangeboden. Daarnaast zijn de
lessen praktijkgericht. Zo gaan de leerlingen onder andere aan de slag met het maken van goed
verzorgde presentaties en maken ze een eigen blog. Ze gaan actief debatteren, waarbij de leerlingen
een mening leren vormen en verdedigen. Ook gaan we op excursies die aansluiten bij het I AM talent,
zoals bijvoorbeeld het Tropenmuseum in Amsterdam, Beeld en Geluid in Hilversum en het Humanity
House in Den Haag.
Met het integreren van 21st century skills binnen het I AM talent worden leerlingen voorbereid op de
wereld van morgen!
Tijdens onze workshop nemen de leerlingen een kijkje in de nu nog onbekende wereld van de virtual
reality. Gaat dit onze toekomst zijn? Laat het uw kind ervaren op de voorlichtingsavond. Tot dan!

Talentklas Cambridge Engels
Vindt uw zoon of dochter Engels een belangrijke en leuke taal en wil hij/zij er graag meer mee
kunnen doen? Lijkt het uw kind leuk om in de toekomst in het buitenland te gaan studeren of
werken? Dan is de talentklas Cambridge Engels op het Oostvaarders College dé klas voor uw
kind!
Cambridge Engels is een bepaalde manier van lesgeven in het vak Engels, waarmee leerlingen in een
snel tempo en op hoog niveau het Engels leren te beheersen. De methode ‘Cambridge Engels’ is
ontwikkeld door de University of Cambridge in Engeland.
In de talentklas Cambridge Engels op het Oostvaarders College krijgen leerlingen te maken met alle
aspecten van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Uiteraard maken zij uitgebreid kennis
met de bijzonderheden van de Engelse cultuur. In het eerste leerjaar organiseren we al een reis naar
Canterbury en in leerjaar 2 gaan we naar Brighton waar onze leerlingen in gastgezinnen verblijven.
Een bezoek aan Londen staat dan ook op het programma.

Aan het eind van het 3e jaar kunnen onze Cambridge Engels leerlingen opgaan voor het First
Certificate in English (FCE) examen. Deze examens worden al 150 jaar georganiseerd door de
Universiteit van Cambridge. Ze worden afgenomen in 130 landen en worden wereldwijd erkend.
Enkele gerenommeerde bedrijven die de Cambridge diploma’s erkennen zijn: KPMG,
Pricewaterhouse Coopers, BMW, the Coca Cola company, IBM, Microsoft, Nike, Siemens, Sony. Meer
informatie over de erkenning van de Cambridge-certificaten vindt u op www.cambridgeesol.org.
Een Cambridge certificaat blijft een leven lang geldig en is afgenomen onder toezicht van the British
Council.
De opleiding en het zeer hoge slagingspercentage hebben onze school
een officieel certificaat als opleidingscentrum opgeleverd van the
University of Cambridge Local Examinations Syndicate:
Na drie jaar Cambridge Engels hebben onze leerlingen ten opzichte van
hun Nederlandse leeftijdsgenoten een behoorlijk hoog niveau van de Engelse taal bereikt, een
voorsprong voor de rest van hun leven!

