
Programma juniorklas 2014/2015 
 
Op maandag 22 september as. vindt in de aula van het Valuascollege aan de Hogeweg te 
Venlo een informatieavond plaats over de juniorklassen. Deze avond is bedoeld voor 
geïnteresseerde meerbegaafde leerlingen van groep acht van de basisscholen en hun 
ouders. Natuurlijk zijn ook de docenten en intern begeleiders van de basisscholen van harte 
welkom. De avond begint om 19.00 uur en duurt maximaal tot 20.30 uur. 
 
Hier staat alvast in het kort beschreven wat de juniorklassen op het Valuascollege allemaal 
gaan doen. 
 
De juniorklas op het Valuascollege begint op woensdag 29 oktober, de eerste woensdag na 
de herfstvakantie en duurt tot de meivakantie). De lessen zijn van 8.45 uur – 12.00 uur. De 
kinderen volgen drie lessen (projecten) van een klokuur met na de tweede les een kwartier 
pauze waarbij ze wat een bekertje fris aangeboden krijgen. 
De juniorklas wordt afgesloten met een dagexcursie naar het museum Hidrodoe in België, 
een museum waarbij de leerlingen zelf een heleboel spectaculaire experimenten kunnen 
doen. 
In de juniorklaslessen ligt de nadruk op leren door doen. Dat betekent dat de leerlingen niet 
naar lange theoretische verhalen moeten luisteren, maar dat ze na een korte uitleg zelf aan 
de slag gaan, waarbij een beroep gedaan wordt op hun eigen creativiteit. 
 
Tot kerstmis volgen de juniorklassers wekelijks de volgende projecten die ieder wekelijks een 
klokuur duren: 
 
1         Water 
Een scienceproject waarbij de juniorklassers zelf aan de hand van experimenten een 
heleboel leren over de eigenschappen van water. De proeven gaan onder andere over 
waterzuivering, bootje varen, het opstijgen van water in verschillende soorten papier, 
Menneke Pis, water als oplosmiddel, de hoeveelheid water in diverse soorten groentes, 
elektriciteit en water, water koken en de hardheid van water. Tenslotte gaan we naar de 
Maas waar we de kwaliteit van het Maaswater gaan onderzoeken gewapend met  
scheikundige onderzoekskoffertjes. Door het doen van deze proefjes leren de juniorklassers 
spelenderwijs het doen van onderzoek volgens de natuurwetenschappelijke methode die de 
moderne wetenschappers op vandaag gebruiken 
 
2         Geheimtaal 
Een wiskundeachtig project waarbij de juniorklassers kennis maken met allerlei soorten 
geheimtaal. Natuurlijk gaan ze berichten geschreven in geheimtaal ontraadselen en zelf ook 
berichten schrijven in geheimtaal. De geheimtalen variëren van eenvoudig tot moeilijk. Het is 
hartstikke spannend om je vriend en/of vriendin een geheime boodschap te sturen die verder 
niemand kan lezen. Na korte inleidingen gaan de juniorklassers wekelijks zelf aan de slag. 
Het motto luidt: vooral zelf doen! 
 
3         Spaans 
In de brugklas van de middelbare school leren kinderen de vreemde talen Engels Frans en 
Duits. In de juniorklas maken de kinderen kennis met Spaans, een wereldtaal die veel 
gesproken wordt op onze aardbol. Spelenderwijs met liedje, filmpjes en spelletjes leren de 
juniorklassers de basis van deze taal en dan vooral gericht op het spreken.  Verder maken 
ze ook kennis met het land Spanje en zijn tradities. 
 
 
  
 
  



 
  
 
Na de kerstvakantie gaan de juniorklassers o.a. werken aan de volgende projecten: 
1         Archeologie (Zelf met detector speuren naar herinneringen uit het verleden) 
2         Digitale fotografie (Hoe maak je goede foto’s met een digitale camera?) 
3         Drama (Basiscursus toneel spelen) 
4         Science (Zelf proefjes doen over het thema energie) 
5         Kunst en design (Ook hierbij ligt de nadruk op het zelf bezig zijn) 
6         Engels (Met Anglia spelenderwijs meer leren van deze taal) 
7         Klassieke Koorts (Een gymnasiumproject over de oudheid) 
8 Chinees (De beginselen van deze boeiende taal en cultuur) 
 
Daarna mogen de leerlingen zelf kiezen welke vier projecten ze de laatste weken  gaan 
doen. Ze kunnen hierbij o.a. kiezen uit: 
 
1 Lucht 
Weer een scienceproject waarbij de juniorklassers weer proefjes doen om een heleboel te 
weten te komen over lucht en luchtdruk. Ze gaan o.a. onderzoeken hoe zwaar lucht is, de 
uitzetting van lucht onderzoeken, een heteluchtballon maken van een plastic zak boven de 
vlam van een brander, de luchtdruk onderzoeken en nog veel meer! 
 
2 Vervolgcursus digitale fotografie 
Nu gaat het niet zozeer over het maken van digitale foto’s maar leren de juniorklassers hoe 
ze digitale foto’s kunnen bewerken op de computer. 
 
3 Vervolgcursus drama 
Voor wie echt houdt van toneelspelen. De kinderen gaan zelf een toneelstukje bedenken en 
daarna ook spelen. Maar dit is meer dan toneel 
spelen want ze maken ook kennis met allerlei aspecten van theater zoals regie, decorbouw 
en grime. 
 
4 Kunst 
De juniorklassers kruipen in de huid van kunstenaars als Richard Long en Victor Vasarely. 
Ze gaan in het park kunst in de openbare ruimte maken. Ze 
gaan optische trucs maken met het drukken van papier. De eerste les wordt de atoomkelder 
van Museum van Bommel van Dam bezocht en aan de 
hand daarvan wordt geschilderd. 
 
5 Design 
Ontwerpen maken die gebruikt kunnen worden. De juniorklassers gaan op de grens zitten 
van kunst en productontwerp. Wat kunnen we gebruiken en waarvan kunnen we alleen 
genieten als we er naar kijken? De kinderen gaan aan de hand van een voorwerp iets 
nieuws maken of 
zelf iets totaal nieuws ontwerpen. 
 
6 Vervolgcursus Spaans 
De leerlingen herhalen de tegenwoordige tijd, breiden de woordenschat uit, gaan Spaanse 
teksten lezen en schrijven.  
 
7 Duits 
Een kennismaking met deze taal die in Europa het meeste gesproken wordt, meer dan 
Engels! 
 
8 Engels 



In deze cursus leren de kinderen op een leuke manier nog meer Engels! 
 
9 Escher 
Deze beroemde kunstenaar staat bekend om zijn tekeningen waarbij hij speelt met 
wiskundige principes. Beroemd zijn de tekeningen van hem die 
onmogelijk kunnen zoals bijvoorbeeld een waterval die bergop stroomt of tekeningen van 
onmogelijke figuren. De kinderen gaan zelf tekenen 
volgens Escher. 
  
10 Biologie 
Het is voorjaar en dus is er heel wat te zien en te beleven in de natuur. Zeker als er een 
bioloog meegaat… 
 
11 Vervolgcursus archeologie 
Speciaal voor die leerlingen die dit heel interessant vinden en die graag zelf actief met 
archeologie bezig zijn. Wie weet die je zelf wel een 
belangrijke vondst, want we blijven natuurlijk niet binnen. 
 
12 Vervolgcursus Chinees 
Duik nog wat dieper in deze taal en cultuur.  


