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Extra modules – periode 2 
 
Dit document hoort bij de brief die op 4 november 2022 aan alle leerlingen is verstuurd. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de keuzemodules die worden aangeboden. Dat wil niet zeggen dat je ze 
allemaal kunt kiezen, want soms past een module niet in jouw persoonlijke rooster of behoor je niet tot de 
doelgroep. Denk eraan: maak op de eerste plaats een verstandige keuze, bijvoorbeeld een NPO-les of de 
rekenvaardigheidsles. Heb je daarna nog ruimte over dan kun je een alternatieve workshop kiezen. Is een 
workshop vol dan kun je in periode 3 of 4 opnieuw proberen in te schrijven. Tussen haakjes staat de afkorting 
waarmee de module wordt weergegeven in je rooster.  Vind je het moeilijk om een keuze te maken, overleg 
dan met je mentor wat voor jou het beste is. 
 
Veel plezier!  
 
 

Docenten: diversen 
Heb je moeite met een vak, loop je achter, heb je dringende vragen of begrijp je iets niet? Kies dan voor de 
hulplessen die voor veel vakken worden aangeboden. In je rooster herken je de hulplessen in de keuze-uren 
gewoon aan de vaknaam. Let op: kies je voor een NPO-hulples dan volg je die les de hele periode. Je kunt dus 
niet tussendoor uitstappen of switchen.  
 
 

Docenten: diversen 
De huiswerkklas kun je kiezen als je moeite hebt om tijd te vinden voor je huiswerk, als je thuis niet zo’n goede 
werkplek hebt of als je gewoon in stilte wilt werken of je toets wilt voorbereiden. Als je voor deze module kiest, 
verwachten we van je dat je je spullen bij je hebt om een lesuur rustig en zelfstandig te kunnen werken. 

Docenten: diversen 
Ontdek jouw talent in de 4 talentrichtingen Cultuur, Ondernemerschap, Sport en Wetenschap. In klas 1 volg je 
verplicht alle talentrichtingen, in klas 2 kies je twee van de vier talentrichtingen en in klas 3 mag je nog één 
talentrichtingen kiezen.  
 

Docenten: diversen 
De communicatie en informatie via social media gaat helaas niet altijd goed. In deze manier leer je hoe je op 
een verstandige manier om kunt gaan met social media en leer je de basis van ICT-vaardigheden die je nodig 
hebt om met een laptop, tablet of mobiel om te gaan. Dat vinden we zo belangrijk dat elke klas deze module 
éénmaal per jaar verplicht in het rooster krijgt. 
 

Docenten: diversen 
Er wonen in Nederland heel veel verschillende mensen. Logisch dat je elkaar daardoor niet altijd goed begrijpt. 
Dat leidt tot misverstanden en foute gedachten over elkaar. Om goed om te kunnen gaan met culturele 
verschillen hebben we deze module ontwikkeld. Daarin leer je hoe je op een goede manier met elkaar kunt 
communiceren en leren we elkaar beter begrijpen. Zodoende wordt het ook mogelijk om samen moeilijke 

NPO-hulplessen (code: vaknaam)  Doelgroep: iedereen 

Huiswerkklas  (code: hwk) Doelgroep: iedereen 

Burgerschap (code: bs) Doelgroep: klas 1,2,3 

Mediawijsheid (code: mw) Doelgroep: klas 1,2,3 

Talentrichtingen (code: TRc, TRo, TRs, TRw) Doelgroep: klas 2,3 
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problemen op te lossen. Ook dit vinden we heel belangrijk en daarom zien alle onderbouwleerlingen deze 
module éénmaal per jaar verplicht in hun rooster verschijnen. 
 
 

Docenten: diversen 
Vond je taal of rekenen op de basisschool al moeilijk en is dat op het Frits Philips nog steeds zo? Laat je Cito-
score voor de volgtoetsen dat nog steeds zien? Maak dan een verstandige keuze door te kiezen voor de 
taalvaardighedenlessen of de rekenvaardighedenlessen.  
 
 

Docent: UPP 
In een serie van 6 lessen gaan we aan de slag met het fotograferen & bewerken van foto's met je smartphone.  
Je leert iets over compositie, kleurgebruik, scherpte/diepte, apps voor fotografie en het bewerken van foto's 
met o.a. Snapseed. In de laatste les gaan we een tentoonstellng opzetten van gemaakte foto's in lokaal 025. 
 
 

Docent: ERM 
De eerste bijeenkomst gaan we kijken waar de behoeftes liggen van de leerlingen, welke onderdelen. 
We zullen 3 of 4 weken hetzelfde onderdeel doen, daarna gaan we wisselen naar een ander onderdeel. 
Trampoline springen zit er in ieder geval zeker in. 
 

Docent: COT 
Podcast wat is dat? Kan ik dat ook? Jazeker, in deze lessen geven we daar aandacht aan. 
Ooit al eens gedacht aan radio maken? Hier kan je het leren, wat is een filler of een backsell, hoe maak ik prep 
en hoe spreek ik die in deze termen zijn vaste koek in radioland. Ben jij ook benieuwd hoe dat werkt? Neem 
dan deel aan de WS digitale vaardigheden. 
Bij 10 leerlingen kunnen we al beginnen, meld je aan. 
  
Hoe leer je digitale radio maken muziek draaien er iets over vertellen, of een podcast maken over een 
onderwerp naar jou keuze. 
Plaatkeuze waarom juist die plaat of die artiest(en) en wat zeg(gen) ik/wij daarover. 
Samenwerken, overleggen, bouwen aan iets nieuws, spreken met elkaar over elkaar zonder te roddelen. Leren 
luisteren, alert zijn kunnen anticiperen. Bruggen bouwen. 
 

Docent: HAM 
Tijdens deze module maak je kennis met de basisgereedschappen blokschaaf, kapzaag, beitel en ga je daarmee 
bewerkingen uitvoeren op het hout. Het doel is om verbindingen in hout te kunnen maken en met die 
verbindingen een werkstuk in elkaar te knutselen. Je leert onder andere aftekenen, schaven, zagen schuren en 
verlijmen. Kun je precies werken en wil je weten wat een zwaluwstaart verbinding is dan is dit iets voor jou. 
 
 
 

Fotograferen met je smartphone (code: fg) Doelgroep: klas 1,2,3 

Verdieping sport (code: vsp) Doelgroep: klas 1,2,3 

Radio maken (code: rad) Doelgroep: klas 1,2,3 

Houtbewerken (code: o&h) Doelgroep: klas 1,2,3 

Taalvaardigheden (code: tv en rekenvaardigheden (code: rv) Doelgroep: klas 1,2,3 
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Docent: STF 
Hoe lang moet een aardappel eigenlijk koken? Hoe kun je zien of een ei nog vers is? Wat wordt er bedoeld met 
een ui 'fruiten'? En wat moet ik in huis hebben als ik een cake wil bakken? Deze en nog veel meer vragen 
worden beantwoord tijdens de keuzemodule Heel Frits Bakt! Tijdens deze module maak je kennis met de 
basisvaardigheden die horen bij koken en bakken. We gaan iets leren over een aantal basisingrediënten die je 
vaak nodig hebt, over bepaalde technieken die handig zijn om te gebruiken en we besteden ook aandacht aan 
de voedingswaarde en eigenschappen van ingrediënten.  
We leren door te doen! Dat betekent dat we echt aan de slag gaan en dingen gaan uitproberen. We houden 
niet van verspilling, dus dat wat we klaarmaken eten we ook op! Let op, het gaat om basisvaardigheden, dus 
gericht op mensen die eigenlijk nog helemaal geen ervaring hebben in de keuken.  
Lijkt dit je wat? Wil je graag leren hoe je jezelf kunt redden in de keuken zodat je thuis ook een keer kunt 
helpen? Schrijf je dan in voor deze module! 
 
 

 

Docent: WOU 
Metal is een muziekstroming vooral gericht op liefhebbers van muziek. Daardoor voor veel mensen onbekend. 
Soms weten mensen een naam als Metallica nog wel te noemen en zelfs Slayer staat in de Top2000 (die lijst is 
niet voor muzieklefhebbers) Aan de hand van albums van extreme metalbands krijg je een beter beeld van wat 
er allemaal speelt in de wereld van de metal. Zoals de verschillende stijlen, kunst, ideologie en de verhalen over 
de artiesten. Uiteraard naar geheel eigen voorkeur van de docent.  
 
 
 
 

Docent: WOU 
South Park; een klein dorpje in het zuiden van de Verenigde Staten en woonplaats van Stan, Kyle, Cartman en 
Kenny. Zij laten zien hoe de wereld in elkaar zit door de absurde avonturen die zij meemaken. Voor velen 
slechts een animatieserie met scheldende kinderen, maar het geeft eigenlijk een kritische blik op de 
Amerikaanse samenleving. We gaan elke week een andere aflevering bekijken en bespreken.  
 
 
 
 

Docent: BKM 

Zie volgende pagina. 
 
 
 

Heel Frits bakt (code: k&b) Doelgroep: klas 1,2,3 

Analyse van South Park, de serie (code: ass) Doelgroep: klas 1,2,3 

Metal geschiedenis (code: msg) Doelgroep: klas 1,2,3 

Schoolkrant (code: sfp) Doelgroep: iedereen 
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Docent: HMA 
In deze keuzemodule gaan jullie de verschillende regio’s van Frankrijk ontdekken: van Normandië en Bretagne 
tot de Provence, tot zelfs overzeese gebieden zoals Martinique en Tahiti. Vervolgens gaan jullie in groepjes een 
fictieve reis in elkaar zetten naar een Franstalige bestemming naar keuze. Tijdens de lessen leren jullie 
nadenken over bijvoorbeeld het budget, het programma, mogelijke accommodaties en vervoersmiddelen van 
je reis. Als eindproduct maak je met je groep een presentatie in de ontwerpapp Canva. Lijkt het je leuk om 
meer te weten te komen over Frankrijk en over waar je aan moet denken bij het organiseren van een reis? 
Schrijf je dan in voor deze module! Bon voyage! 
 
 

 

Voyage fictif en France (code: vff) Doelgroep: klas 1,2,3 
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Docent: SCH 
In de module schilderen gaan we op groot formaat schilderen. Je kiest dit blok voor een beroemd persoon op 
groot formaat (dus een portret) of een dier op groot formaat (denk aan tijger, haai, schildpad). Je leert 
schetsen en schilderen. Maximaal 15 inschrijvingen. 
 

Docent: SCH 
De module Planet Frits houdt zich bezig met onze aarde en onze toekomst. Ben jij geïnteresseerd in onze 
planeet, duurzaamheid en een toekomst met een prettige leefomgeving voor iedereen? Dan is deze module 
voor jou! We gaan zelf op onderzoek uit en proberen ZELF dingen te leren. Maximaal 16 inschrijvingen. 
 

Docenten: HTB en DIN 
Dansen, bewegen en genieten van Latijns-Amerikaanse muziek! 
Het is een combinatie van fitness- en dansbewegingen op swingende moderne en Latin muziek zoals salsa, 
bachata, merengue, samba etc. Het zijn korte danscombinaties, waardoor het makkelijk te volgen is en 
daardoor geschikt voor iedereen die lekker van bewegen houdt! 
 

Docent: HEI 
De geschiedenis van de klassieke muziek begint al in de middeleeuwen en is daarmee veel ouder dan de 
huidige popmuziek. In deze module gaan we globaal door de muziekgeschiedenis heen vanaf de middeleeuwen 
tot en met de 20e eeuw. We luisteren naar verschillende muziekstijlen en maken kennis met de instrumenten 
van het symfonieorkest. Natuurlijk zullen we ook aandacht schenken aan de grote componisten. Er is nog 
ruimte om rekening te houden met de wensen van de deelnemers. 
 

Docent: WOI 
Ga jij mee Op weg naar het Lagerhuis? Bij debatteren gaat het erom zo overtuigend mogelijk verdedigen of 
aanvallen van een stelling. Hiermee gaan we elke week samen aan de slag. We debatteren over een stelling die 
we zelf hebben bedacht en doen oefeningen om nog beter te worden. Dit alles met een gezellige groep 
mensen én met als (tussen)doel om mee te doen met de debatwedstrijd Op naar het Lagerhuis in februari.  
 
 

Docenten: JAY en BOT 

LET OP: deze module kun je alleen in het begin van het schooljaar kiezen en geldt voor periode 1, 2 en 3. 

Alle leerlingen van onze school kunnen meedoen aan onze schooltheatergroep De Scenefabriek  

• Je maakt samen met leerlingen uit klas 1 t/m 6 uit Mavo, Havo en Vwo een grote theatervoorstelling, 
onder leiding van de dramadocenten Meneer D. Bot & Mevr. Y. Janssen  

• We repeteren op vrijdagmiddagen vanaf eind september tot half maart  

Schilderen (code: sch) Doelgroep: klas 1,2,3 

Planet Frits (code: rey) Doelgroep: klas 1,2,3 

“Theater”: Schooltheatergroep De Scènefabriek (code: sce).  Doelgroep: iedereen 

Debatteren  (code: deb) Doelgroep: klas 4,5,6 

Luisteren naar klassiek (code: lnk) Doelgroep: klas 4,5,6 

Dansen en bewegen (code d&b) Doelgroep: klas 1,2,3 
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• We spelen onze voorstelling van 13-17 maart 2023 op een locatie buiten school voor publiek  
Meedoen aan deze keuzemodule telt mee voor 3 periodes. Als je daarnaast op een andere dag een andere 
keuzemodule wil doen kan dat natuurlijk, maar dat hoeft niet. Leerlingen die KD als examenvak volgen in 4 
MHV / 5&6 HV doen sowieso mee, dus hoeven niet in te schrijven bij de keuzemodule voor SF.  

• Meer weten? Zoek ons op of stuur een bericht! (bot@fritsphilips.eu & jay@fritsphilips.eu)  
 

Docent: LNE 
LET OP: deze module kun je alleen in het begin van het schooljaar kiezen en geldt voor het hele schooljaar.  

Robotica FIRST Tech Challenge (Bovenbouw) DEZE MODULE ZIT VOL  
FIRST Tech Challenge (FTC) is een internationale roboticawedstrijd.  Bij FTC gaan teamleden een robot 
ontwerpen, bouwen en programmeren die zowel bestuurd moet worden, maar ook autonoom moet kunnen 
bewegen. Obv van coach en mentor Mevr. Linders ontwikkelen de leerlingen STEAM-vaardigheden (Science, 
Technology, Engineering, Art and Math) en oefenen ze engineeringsprincipes, terwijl ze zich bewust worden 
van de waarde van hard werken, teambuilding, proces, innovatie, presentatie en samenwerken in een team. 
Ieder jaar is er een nieuw thema. 
 
Robotica FIRST LEGO League (Onderbouw) 
FIRST LEGO League is een internationale technologiewedstrijd. De leerlingen worden hierin uitgedaagd te 
denken als wetenschappers en technici. Tijdens ieder seizoen werken teams aan een innovatieproject. Op basis 
van het jaarlijkse thema, een probleem uit de praktijk waarvoor ze een innovatieve oplossing gaan zoeken. Ze 
leren onderzoeken, samenwerken, en uiteindelijk hun oplossing te presenteren. Daarnaast leren de leerlingen 
hun eigen Lego-robot te bouwen en programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren 
op een opdrachtenparcours in een robotwedstrijd. In de FLL staan de kernwaarden (Ontdekken, Innovatie, 
Impact, Inclusie, Teamwork en Plezier) centraal in alles wat de deelnemers doen. Door het toepassen van de 
Core Values, leren de deelnemers dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zichzelf 
staande doelstellingen zijn en dat helpen van een ander de basis is van teamwork. 

 
Docent: WOI 
LET OP: deze module gaat in deze periode niet door en kan dus niet gekozen worden. 
 
Bij filosofie leer je om op een goede, gestructureerde en beargumenteerde manier na te denken over 
belangrijke onderwerpen.  Je maakt kennis met de denkbeelden van grote filosofen uit het verleden: 
Aristoteles, Nietzsche, Plato en Kant. Maar we gaan vooral aan de slag met Socrates: die probeerde de jeugd 
zélf te laten nadenken door vragen te stellen en hun antwoorden te toetsen op geldigheid. (Het liep trouwens 
niet goed met 'm af: hij werd gezien als een bedreiging voor de politiek en ter dood veroordeeld, maar daar 
laten wij ons niet door uit het veld slaan!) 
 

Docent: HAM 
LET OP: deze module gaat in deze periode niet door en kan dus niet gekozen worden. 
 
De kunst om uit een vierkant stukje papier werkelijk elk object te kunnen vouwen wat je kan bedenken heet 
origami. Of je kiest voor een insect of een dinosaurus of voor een vliegtuig of een vaas, het kan allemaal. Je 
krijgt in de cursus uitgelegd hoe je diagrammen kunt lezen en hoe je bepaalde vouwtechnieken toepast. Je 
begint met eenvoudige modellen van a4 papier en afhankelijk van je niveau mag je zelf kiezen waar je eindigt 
en met echt origami-papier het werkstuk van je dromen vouwen. 
 

Robotica (code: rob) Doelgroep: iedereen 

Filosofie (code: fi) GAAT NIET DOOR! 

Origami (code: o&h) Doelgroep: klas 1,2,3 

mailto:bot@fritsphilips.eu
mailto:jay@fritsphilips.eu

