
  OPEN DAG 2019 
 
 
Hoofdgebouw Begane grond 

 

lokaal 01 activiteiten 

• UD: leerlingenvereniging Utile dulci, leerlingenraad,  

• GSA 

• acties Voedselbank  

• schaken, Ongewenst, Glamournight 
 

lokaal 02 Coornhert Gymnasium, brugklas  
 

Wat wil jij weten over het Coornhert? Stel al je vragen aan de 

medewerkers en de brugklassers in dit lokaal 

• informatie over het Coornhert Gymnasium  

• brugklas: vakken, activiteiten, begeleiding 
 

lokaal 03 Nederlands 

• is Nederlands wel hetzelfde als ‘taal’ op de basisschool? 

• schoolkrant: hou je van schrijven? Kan niemand zulke mooie 

cartoons tekenen als jij?  
 

lokaal 04 beeldende vormgeving, kunst (vanaf klas 4) 

• kijk wat leerlingen van klas 1 tot 6 maken  

• zelf aan de slag? 
 

atrium 

• registratie bezoekers open dag 

• voor iedere bezoeker koffie/thee/fris met een stroopwafel (buffet)  

• mogelijkheid om in de loop van de ochtend een broodje te kopen 

• vertegenwoordigers van de oudervereniging 
 

Hoofdgebouw Eerste verdieping 
 

lokaal 11 Coornhert Gymnasium door de jaren heen   

• Coornhert-geschiedenis in foto’s en teksten 
 

lokaal 12 geschiedenis 

aan de slag met geschiedenis: speel het tijdvakkenspel, maak een 
historische Facebook-pagina, ga op onderzoek n.a.v. een foto, 

neem een historische selfie …  
 

lokaal 13 debat op het Coornhert 

• kijk, luister en debatteer mee 

 



lokaal 14 aardrijkskunde, economie en Coornhert Academie 

• aardrijkskunde is bij ons meer dan alleen plaatsen uit je hoofd 

leren: kom maar kijken en proberen 

• Coornhert Academie: verbredingscursussen voor leerlingen, 

ouders, medewerkers 

• Coornhertlezing en thema-avonden 
 

lokaal 15 voorlichtingsavond in november gemist?  

• herhaling algemene presentatie voor ouders om 10, 11 en 12 uur 
 

studiehoek bij 15 Coornhert sportief  

• gym heb je in de Mammoet (3 minuten fietsen), maar hier kun je 

alvast een voorproefje nemen 
 

lokaal 16  Frans  

• lesmateriaal, producten van leerlingen, taalspelletjes, puzzels: 

schuif aan en doe mee! 
 

lokaal 17  Duits 

• blader eens door de lesboeken en leesboekjes die we gebruiken, 

kijk wat leerlingen gemaakt hebben, doe een taalspelletje, maak 

een Duitse puzzel: schuif aan en doe mee! Praat met 

tweedeklassers die nu een half jaar Duits leren en vraag ze alles 

wat je maar weten wilt.  
 

lokaal 18 klassieke talen 

• hier kun je het materiaal zien en alles vragen wat je wilt weten 

over de klassieke talen. 

• bij Latijn en Grieks gaat het om taal én cultuur: creatieve 

verwerking neemt een belangrijke plaats in; kijk naar de 

voorbeelden uit klas 1 (domusproject) en hoger 

• informatie over de klassieke talenreizen  
 

Hoofdgebouw Tweede verdieping 
 

lokaal 21 kennismakingslessen Latijn en  

 klassieke kunst en cultuur (let op het rooster)  

• maak kennis met de fascinerende wereld van de Grieken en de 

Romeinen. Kijk. Luister. Ervaar. 
  

lokaal 22  kennismakingslessen Latijn 
• Latijn een ‘dode’ taal? Niks daarvan: Latijn is springlevend bij 

ons op school. Grijp je kans om dat te zien!  
 

 

 

 



 

lokaal 23 kennismakingslessen Grieks en het belang van 

   de klassieken (let op het rooster) 

• Grieks krijg je bij ons ook in de eerste klas. Latijn kun je direct 

‘lezen’, maar Grieks … Ingewikkeld? Wel nee! We geven je graag 

een voorproefje.  

• soms krijgen we de vraag: 'Klassieke talen. Wat heb je daar nu nog 

aan!' Ongelooflijk veel. Als jij of je ouders daaraan twijfelen, moet 

je zeker even langskomen. 
 

lokaal 24, 25 Cambridge Engels 

• Cambridge Engels en High Level Cambridge Engels 

• wat weet en kan jij al: test jezelf! 

• kom cultuur proeven!  
 

Lokaal 26  Honoursprogramma en meer 

• je werkt vanaf klas 4 aan persoonlijke ontwikkeling aan de hand 

van een zelfgekozen project 

• in klas 3 project Kidsmindz  
 

Hoofdgebouw Derde verdieping  
 

Tablinum 

• hier kun je werken aan schoolwerk 

• informatie over studiecoaching en het Coornhert TabLab 

(‘schoolwerkbegeleiding en doorwerkklas’) 

• heb je de boekenkast al gezien? Lees Nijntje in het Latijn. 
 

Volg de blauwe stippen!  
Door de frisse lucht naar de overkant: het B-gebouw, waar alle 

Bètavakken, kunst en theater zijn vertegenwoordigd. 
 

B-gebouw Begane grond 

lokaal B1  natuurkunde 

• natuurkunde is een vak uit de tweede klas, maar je kunt er nu al 

van ‘proeven’. 
 

lokaal B2/B3 scheikunde 

• een spannend vak uit de derde en hoger: stoffen mengen en wat 

gebeurt er dan? Een zalfje, een ontploffing of badzout? Schuif maar 

aan en ga je gang! 
 

In het B-trium kun je iets drinken, even uitrusten en kijken waar je 

nu eerst eens naar toe zal gaan. Ook kun je hier laten weten hoe je 

onze open dag vindt! 



 

Lokaal B4  bèta breed  

• wiskunde online: leerlingen aan de slag en jij? 

• wissel je Beter Bètabon in voor een Coornherttas met een 

uitdagende en speelse inhoud waarmee je thuis aan de slag kunt 

• samenwerking met Siemens 

• onderzoeken & ontwerpen (O&O): bouw een knikkerbaan 
 

B-gebouw Eerste verdieping 
 

lokaal B11  improvisatie (theatersport/‘Ongewenst’) 

• houd je van toneel en wil je iets actiefs doen? Je kunt binnenlopen, 

kijken en/of meedoen met leerlingen. 
 

lokaal B12 kennismakingsles onderzoeken en ontwerpen  

• onderzoeken & ontwerpen (O&O) een vak in klas 1 waar je vast 

meer over wilt weten. Volg een kennismakingsles.  
 

gang bij B13 

• tweedeklassers demonstreren de kettingreactie die zij gemaakt 

hebben bij O&O: doet hij het van begin tot eind? Het eerste zetje 

wordt gegeven aan het eind van de les onderzoeken en ontwerpen. 
  

lokaal B14 biologie  

• wat zijn de leerlingen hier aan het doen? Wat ontdekken ze? Kijk 

ook zelf maar eens door de microscoop!  

• hier is heel veel te zien en te beleven … 
 

lokaal B16 kennismakingsles filosofie 

• bij filosofie leer je nadenken. Kun je al nadenken?! Kom dan zeker 

naar de proefles om je gedachten te testen. 
 

lokaal B17  maakonderwijs; limonadepunt 

• hier maak je kennis met maakonderwijs. Van klas 1 t/m 6 bedenk 

en maak jij je eigen ontwerpen, onder andere met behulp van de 

lasersnijder, 3D-printer en vinylsnijder. Brugklassers laten zien hoe 

zij op de computer hun ontwerpen maken. Leerlingen uit 

verschillende klassen laten de projecten zien waaraan zij werken 

tijdens de Makermiddagen. 

• drink limonade met een roze koek waarin het Coornhert-logo is 

gegraveerd met de lasersnijder. 
 

B-gebouw Tweede verdieping 

 
lokaal B21 beeldende vormgeving, technisch ontwerpen 

• dit lokaal is heel licht en daarom geknipt voor kunst en technisch 

ontwerpen.  


