
FlexChallenge-gids 2022-2023



Beste leerling,

Hierbij ontvang je de eerste FlexChallenge-gids van schooljaar 22-23.  
 
In deze gids vind je het overzicht van de FlexChallenge-uren die na de 
herfstvakantie starten. Per Challenge staat in grote lijnen beschreven wat 
het inhoudt, en waar je gedurende de Challenge naartoe zal werken onder 
begeleiding van de docent. Verder vind je bij elke Challenge een tabel met 
daarin de dag en het tijdstip waarop deze aangeboden wordt, hoe vaak de 
Challenge dit schooljaar terug zal keren en welke docent(en) de Challenge 
verzorgen. 
 
Het aanbod is ontzettend divers. Terwijl je door deze gids bladert zal je 
waarschijnlijk opvallen dat er Challenges tussen zitten die (enigszins) 
aansluiten op de vaste schoolvakken, maar ook Challenges die jou de 
mogelijkheid bieden kennis te maken met onderwerpen waar je voorheen 
geen les in kon krijgen op school. Ieder van jullie heeft talenten, kennis 
en vaardigheden in zich, en FlexChallenge helpt jou deze te ontdekken 
en verder te ontwikkelen op jouw eigen tempo. Als je een Challenge hebt 
voltooid, ontvang je een certificaat. Deze kan je later bij een vervolgstudie 
gebruiken om aan te tonen dat je actief betrokken bent geweest bij 
extracurriculaire activiteiten.

Al nieuwsgierig geworden? Deelname aan een Challenge betekent wel 
dat je met een aantal zaken rekening moet houden. Allereerst duren de 
Challenges allemaal van vakantie tot vakantie. Jouw inschrijving staat dus 
vast voor een periode van zo’n 6-8 weken wat inhoudt dat je je niet voor 
andere Flexuren kan inschrijven tijdens dit uur. Hierdoor zal jij extra goed 
moeten plannen wanneer je jouw huiswerk doet (FlexStudy) of FlexSupport 
volgt bij vakdocenten. Ook worden niet alle Challenges vier keer per jaar 
aangeboden. Heb je zin in meerdere Challenges, maar worden deze op 
dezelfde dag gegeven, kijk dan of er later in het jaar nog nieuwe kansen 
zijn om deel te nemen aan één van de twee Challenges. Jouw coach kan 
uiteraard helpen bij het maken van keuzes. Inschrijven is mogelijk vanaf 
dinsdag 11 oktober om 16:00u. Schrijf je snel in, gewoon omdat het leuk is 
om te doen!
 
Tot slot, laat het woord ‘Challenge’ je niet afschrikken. Het aanbod 
is beschikbaar voor alle leerlingen, ongeacht niveau en eventuele 
voorkennis! Iedereen kan en mag dus overal aan meedoen. Er zijn geen 
toetsen verbonden aan de Challenges, en het levert geen extra werk op 
buiten schooltijd. Dus aarzel niet en bekijk snel het aanbod! 

Veel plezier!
Coaches, vakdocenten en schoolleiding van Stanislascollege Pijnacker

Inhoudsopgave



 CHALLENGE DAG TIJDSTIP DOELGROEP

 Anglia woensdag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 2   &  Leerjaar 3 t/m 6
 Beleggingsadvies maandag 15.30-16.30 Leerjaar 4 t/m 6
	 Crossfit	 vrijdag	 15.30-16.30	 Leerjaar	1	t/m	6
 Dansen maandag 15.30-16.30 Leerjaar 2 t/m 6
 Debatteren - wie heeft de beste argumenten donderdag 15.30-16.30 Leerjaar 3 t/m 6
 De Band donderdag 15.30-16.30 Leerjaar 3 t/m 6
 Emotionele Intelligentie donderdag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 6
 Expecto patronum: Harry Potter en de klassieken  vrijdag 15.30-16.30 Leerjaar 2 t/m 6
 Fashionista donderdag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 6
 Filmstudies: Introductie in Filmstudies maandag 15.30-16.30 Leerjaar 4 t/m 6
 Geluidstechniek maandag 15.30-16.30 Leerjaar 2 t/m 6
 Krav Maga donderdag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 6
 Musical woensdag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 6
 Open Ateliers Beeldhouwen woensdag 15.30-16.30 Leerjaar 3 t/m 6
 3D-printen/lasersnijden vrijdag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 6
 Programmeren: scratch maandag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 3
 Spaans maandag 15.30-16.30 Leerjaar 1 t/m 6
 Speak English like an American woensdag 15.30-16.30 Leerjaar 1 en 2
 Sport en voeding woensdag 15.30-16.30 Leerjaar 3 t/m 6

Inhoudsopgave

- 3 -
Van herfstvakantie
tot kerstvakantie

Van kerstvakantie
tot voorjaarsvakantie

Van voorjaarsvakantie
tot meivakantie

Van meivakantie
tot zomervakantie



Anglia

Vind je Engels leuk en wil je jezelf uitdagen? Of 
heb je soms plannen om in het buitenland te gaan 
studeren of wil je een Engelstalige opleiding gaan 
doen? Schrijf je dan in voor het internationale 
Anglia examen!

Met een proefexamen kijken we welk niveau het beste bij 
jou past. Je gaat daarna op een actieve manier aan de slag 
met de Engelse taal en sluit deze challenge af met een 
examen dat in Engeland wordt nagekeken. Het certificaat 
dat je ontvangt kun je mooi gebruiken op je CV. So prove 
your level of English and go for an Anglia exam!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 2
Leerjaar 3 t/m 6 

Startdatum leerjaar 1 t/m 2
 
 

Startdatum leerjaar 3 t/m 6
 
 

Lestijd

Woensdag 7e uur 

Docent 

Mw. Van Boheemen,
Mw. Van Bommel en
Mw. Geerlings



Beleggingsadvies

Beleggen zonder risico bestaat niet. Maar ben 
jij geïnteresseerd in beleggen? Wil je het risico 
op beleggen minimaliseren om zo een beter te 
voorspellende waarde bij het beleggen in aandelen 
te creëren? Dan is dit de module voor jou!

In 7-8 weken gaan we op basis van technische en 
fundamentele analyses kijken naar verschillende aandelen 
van beursgenoteerde ondernemingen om vervolgens zelf 
voor de korte, midden en lange termijn een voorspellende 
waarde te creëren bij een aandeel van een Nederlandse 
onderneming. Onderdelen die aan bod komen zijn:
•  Waar kan je in beleggen;
•  Het belang van het spreiden van de beleggingsrisico’s;
•  Het belang van een goede technische analyse;
•  Het belang van een goede fundamentele analyse.

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 4 t/m 6 

Startdatum

 

Lestijd

Maandag 7e uur   

Docent 

Dhr. Dubbelman



Crossfit

Tijdens het flexuur CrossFit zal er aandacht 
worden besteed aan de volgende elementen: 
kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, snelheid 
en coördinatie.

Dit wordt gedaan door de zogenaamde WOD’S (workout of 
the day). Er worden meerdere oefeningen gecombineerd 
waarbij je wordt uitgedaagd (er zal flink gezweet worden) en 
je al je spieren gebruikt. Iedere oefening kan op maat worden 
gemaakt waardoor ze voor iedereen geschikt zijn. Nog geen 
beeld van wat het is? Kijk dan even dit filmpje en kijk hoe fit je 
kan worden met behulp van Crossfit! 

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 6 

Startdatum

 

Lestijd

Vrijdag 7e uur   

Docent 

Dhr. Grootenboer

https://www.youtube.com/watch?v=dD5l_J1qhiY 


Dansen

Het schoolfeest: voor vele leerlingen het 
hoogtepunt van het jaar. Wil jij niet alleen met 
je outfit, maar ook met je dance moves indruk 
maken? Meld je dan nu aan voor deze danslessen! 

Tijdens deze cursus leer je twee ballroom (Quickstep/Foxtrot 
en Engelse wals) en twee Latin dansen (Jive en Cha-cha-cha). 
Naast deze vier dansen leer je ook basisbewegingen voor 
tijdens het ‘vrijdansen’ op een feestje. Voor deze cursus is geen 
enkele ervaring vereist. Een tip: doe makkelijk zittende kleding 
en schoenen aan. Plezier in samen bewegen staat voorop, dus 
laat je leiden door de muziek en geniet!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 2 t/m 6  

Startdatum

 

Lestijd

Maandag 7e uur   

Docent 

Dhr. Molenkamp en
Mw. Besselink



Debatteren

Wil je ook weleens wat later naar bed of wat later 
thuiskomen, maar krijg je dat nooit voor elkaar? 
Wil je mensen ervan overtuigen dat jíj echt gelijk 
hebt? Schrijf je dan in voor de module ‘debatteren’.  

Een debat is een discussievorm waarbij jij samen met je team 
een stelling moet verdedigen en waarbij een jury bepaalt wie 
de winnaar van het debat is. Tijdens de module ‘debatteren’ 
leer jij bij een stelling goede argumenten zoeken en vinden 
en kun je straks - als de beste - mensen overtuigen van jouw 
gelijk. Je leert echter ook presentatietechnieken, kritisch 
denken, samenwerken én alsof dat nog niet genoeg is: je 
krijgt ook meer zelfvertrouwen in het spreken voor een groep. 
Bovendien leer je informatie opzoeken op de Krantenbank.
Tijdens de masterclass ga jij kennismaken met de basis van 
het debatteren. Volgens mij ben je nu al helemaal overtuigd 
dus schrijf je snel in voor deze module want ‘vol = vol’!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 3 t/m 6  

Startdatum

 

Lestijd

Donderdag 7e uur   

Docent 

Mw. Boogert en 
Mw. Van Adrichem



De Band

Wil je leren samenwerken en daarnaast je 
muzikaal ontwikkelen? Bij deze verdieping in 
muziek leer je hoe je kan spelen in een band. Kies je 
instrument en leer met je klasgenoten een song. Zo 
ontwikkel je je fijne motoriek en leer je meteen hoe 
een band functioneert.

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 3 t/m 6  

Startdatum

 

Lestijd

Donderdag 7e uur   

Docent 

Dhr. Rooks en 
Mw. Knikman



Emotionele intelligentie

Er is meer nodig in het leven dan wat je op school leert.

Helaas wordt intelligentie vaak alleen bekeken in cognitieve intelligentie, daarmee wordt bedoeld dat je bijvoorbeeld 
goed kunt onthouden of goed verbanden kunt leggen of een scherp wiskundig inzicht hebt. Dit zijn inderdaad 
belangrijke vaardigheden, maar als je gelukkig in het leven wilt staan heb je meer nodig dan dat. Denk aan goed 
kunnen omgaan met je emoties, empathisch (je inleven in anderen) communiceren en positief ingesteld staan. 

Als je emotioneel intelligent bent, beschik je over heel wat life skills die je helpen om beter de vele uitdagingen te 
trotseren die het leven je zal gaan brengen. Want hoe ga je om met een baas die je oneerlijk behandeld? Hoe sta jij 
in het leven bij nare gebeurtenissen? Hoe spreek je die vriend aan die in het project veel minder werk doet dan jij? 
Hoe zorg jij ervoor dat jij bij sollicitaties degene bent die wordt uitgekozen?

Tijdens deze FlexChallenge leer je meer over emotionele intelligentie en krijg je concrete tips en oefeningen om je 
juist dat zetje extra te geven om sterker de wereld in te gaan. Tijdens de Challenge krijg je geen moeilijke theorie, er 
is juist ruimte om van elkaar te leren kennen en je eigen mening te geven. Dus wil jij net dat stapje voor hebben en 
je lekkerder in je vel voelen, schrijf je dan in voor Emotionele Intelligentie!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 6 

Startdatum

 

Lestijd

Donderdag 7e uur   

Docent 

Mw. Dekker



Expecto patronum:
Harry Potter en de klassieken 

Hebben de avonturen van Harry Potter jou ook 
betoverd? Met al die wonderlijke wezens als 
de fenix, weerwolven en centauren? Met al die 
toverspreuken als accio, gemino en expecto 
patronum? Maar wacht eens: die wezens lopen ook 
rond in de Griekse mythen! En die spreuken: dat 
lijkt wel Latijn!

De wereld van Harry Potter zit inderdaad vol verwijzingen 
naar de klassieken. In deze lessenreeks gaan we op zoek 
naar de inspiratiebronnen van schrijfster J.K. Rowling: 
van archeologische vondsten tot Latijnse horrorverhalen 
(in vertaling). Daarnaast verdiepen we ons in de vragen 
hoe en waarom tovenaars ons door de eeuwen heen zijn 
blijven fascineren. Bovendien ga je een eigen toverspreuk in 
potjeslatijn bedenken!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 2 t/m 6
(ook voor dreuzels zonder Latijn of Grieks)   

Startdatum

 

Lestijd

Vrijdag  7e uur   

Docent 

Mw. De Jong en 
Dhr. Kuijper



Fashionista

‘Dress like a sustainable influencer’

Zelf bepalen wat je draagt?
Met respect voor het klimaat?

De huidige textielindustrie mag zeker milieuvriendelijker 
en hergebruik kan hierin een bijdrage leveren. Dus jij ook! 
We duiken in de wereld van mode en modeontwerpers (Bas 
Kosters, Sharita Karsten) en ontwerpen zelf. Naaimachines 
aanwezig dus zelfs het uitvoeren van een eenvoudig 
ontwerp of een accessoire is een mogelijkheid. Begrippen 
als Slow fashion, Duurzaam ontwerpen en Vintage zijn de 
uitgangspunten. Geen ervaring vereist, wel lef gevraagd in 
deze challenge!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 6 

Startdatum

 

Lestijd

Donderdag 7e uur   

Docent 

Mw. Buijtendijk



Introductie in Filmstudies

Films zijn veel meer dan Netflix en Chill. Achter 
bijna alle films schuilen diepere betekenissen en 
boodschappen. 

Waarom vindt iedereen Cruella een vervelend mens? Waarom 
denk iedereen bij Ariel aan een zeemeermin of bij Scar aan 
een leeuw? Bij filmstudies staan we stil bij de impact van 
films en hoe deze zijn gemaakt. Op wekelijkse basis zullen wij 
filmfragmenten bekijken en analyseren. Wij richten ons hierbij 
op de volgende lagen:
•  De filmische laag: Hoe is het gefilmd? (techniek, 

middelen enz.)
•  De narratieve laag: Het verhaal dat verteld wordt;
•  De symbolische laag: Wat leert de film de maatschappij?

Indien mogelijk zal er buiten de lessen om een moment zijn 
om films op school te kijken. Aanwezigheid is hierbij niet 
verplicht maar wel gewenst (en gezellig!)

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 4 t/m 6 

Startdatum

 

Lestijd

Maandag 7e uur   

Docent 

Dhr. Clasquin



Geluidstechniek

Hou jij van muziek en theater maar is een instrument of 
dansen niet echt jouw ding? Achter elke grote show van 
bijvoorbeeld Bruno mars of Ariana Grande zit ook een heel 
techniekteam. Zonder hen zou het maar een saaie show zijn. 
Bij geluidstechniek gaan we aan de slag met alles wat er 
achter de schermen gebeurt. Je leert hoe je een podium bouwt 
en hoe je vervolgens het licht en geluid aansluit en afstelt. 
Zonder een goed techniekteam is een show niks! Word jij DE 
nieuwe geluidstechnicus?! Geef je dan op voor deze module.

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 2 t/m 6

Startdatum

 

Lestijd

Maandag 7e uur   

Docent 

Dhr. Van der Lans en
Dhr. Rooks



Krav Maga

Bij het zelfverdedigingssysteem Krav Maga staan 
zelfverdediging en het trainen van de mentale 
weerbaarheid en conditie centraal.

Tijdens deze challenge maak je kennis met verschillende 
verbale- en fysieke zelfverdedigingstechnieken, leer je hoe 
je jezelf assertief op kan stellen en bouw je het nodige 
zelfvertrouwen op om je staande te kunnen houden 
in diverse lastige (school)situaties. Er is hierbij zowel 
aandacht voor het ontwikkelen van discipline en sociale 
vaardigheden als het leren beheersen van agressie en het 
oplossen van conflicten. Het is mogelijk om Krav Maga 
gedurende het schooljaar herhaaldelijk te volgen. Iedere 
keer maak je kennis met meer gevorderde technieken en 
nieuwe situaties.

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 6

Startdatum

 

Lestijd

Donderdag 7e uur   

Docent 

Dhr. Dubbelman en
Dhr. Trinthamer



Musical

Ben jij gek op musicals en heb jij een passie voor zingen, 
dansen én acteren? Of je nu al jaren stiekem voor de 
spiegel optreedt en het nog niet hebt aangedurfd om in de 
schijnwerpers te gaan staan, of juist al veel podiumervaring 
hebt en zelfs aan het nadenken bent over een vervolg-
opleiding/carrière binnen de musicalwereld; twijfel niet 
langer en laat jouw talenten zien in DE schoolmusical!

Gedurende het hele schooljaar werken we bij deze challenge aan de 
basisvaardigheden van acteren, dans en zingen. Tijdens de lessen 
ontdek je steeds meer over je eigen theatrale mogelijkheden en hoe je 
die kunt inzetten. We staan veel op de vloer, leren van elkaar en doen 
fantasievolle en creatieve speloefeningen waarbij we toewerken naar 
het opvoeren van een eindmusical. Plezier staat voorop!

Geen voorstelling zonder decor of kostuums! Sta jij liever niet op het 
toneel, maar werk jij graag mee aan het bouwen van het decor of het 
maken van kostuums, schrijf je dan ook in!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 6

Startdatum

 

Lestijd

Woensdag 7e uur   

Docent 

Dhr. Janssens,
Dhr. Molenkamp
Mw. Tosseram en
Dhr. Rooks



Open Ateliers Beeldhouwen
UPSIZE YOUR BEST EMOTIONAL SELFIE IN SCULPTURE

Wil je naast de theoretisch schoolse vakken ook zo graag 
juìst met jouw handen aan de slag? Wil je boetseren met 
jouw knuisten in de vette klei of wil je beeldhouwen in 
hout of steen? Mag de wereld er van jou best leuker uitzien 
door opmerkelijke kunstwerken te maken die iedereen tot 
nadenken aansporen? Dan gaan we je in deze challenge 
uitdagen om jouw beste selfie uit te werken tot een grootse 
driedimensionale uitvoering.

En alle eigen invalshoeken zijn welkom! Daarbij bekijken we eerst 
de oude ambachtelijke beeldhouwerstechnieken, en zien we hoe 
de verschillende grote kunstenaars zichzelf door de eeuwen heen 
hebben afgebeeld. Via deze traditionele en meer hedendaagse 
beeldhouwerstechnieken kom je tot een ontwerp voor jouw eigen 
‘Monumentale Tronie’. Met de geschikte beeldhouwtechniek en met 
behulp van verrassende materialen maken we van jouw ontwerp 
een speciaal ‘upsized’ kunstwerk.Deze Flex Challenge is een goede 
voorbereiding op latere constructief creatieve studies waar ontwerpen 
belangrijk is.

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 3 t/m 6

Startdatum

 

Lestijd

Woensdag 7e uur   

Docent 

Dhr. Rast



3D-printen/lasersnijden

In deze challenge maak je kennis met CAD-CAM: Computer 
Aided Design en Computer Aided Manufacturing. Ofwel: 
wat je kan tekenen op de de computer kan je ook maken! 
Bijvoorbeeld een leuke sleutelhanger of puzzel. Met een 
3D printer en/of de laser snijder. Je leert de basics van 
het ‘’tekenen ‘’op de computer in een 3D ruimte. En de 
producten die je tekent worden ook geprint/gesneden en 
mag je meenemen naar huis. Voorkennis: geen.

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 6

Startdatum

 

Lestijd

Vrijdag 7e uur   

Docent 

Dhr. Janssens



Scratch

Kun je met lego een boekje volgen en iets bouwen? 
Dan kun je ook voor het eerst leren programmeren.

Met behulp van Scratch kun je na de eerste les al een ‘PONG’ 
spelletje in elkaar zetten. Elke week wordt het moeilijker. 
Als je een tweede ronde terugkomt dan ga je aan je eigen 
spel werken. Heb je zelf een heel ander idee? Dan kan dit 
natuurlijk ook. Maak dan je eigen tekenprogramma, een app 
voor je favoriete sport, …Er is meer mogelijk dan je denkt!

‘In het begin toen ik in de les kwam en al die draadjes 
zag, raakte in gelijk in de paniek en dacht ik dat ik het niet 
kon maar na al de lessen die we gehad hebben viel het 
uiteindelijk best wel mee. Ik kan nu zelf ook dingen maken 
en in het begin had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen! Ik 
kan steen, papier, schaar spelen en nog meer! Want ik denk 
dat de meeste meisjes denken dat ze het niet kunnen maar 
als je het gewoon gaat proberen dan kom je heel ver en is 
het eigenlijk best makkelijk!’ - leerling Myrthe
 

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 3

Startdatum

 

Lestijd

Maandag 7e uur   

Docent 

Mw. Andringa



Spaans

Hola, ven a estudiar español!

Hai, kom Spaans leren! Op het SCP is er nu de mogelijkheid om Spaans te 
leren, in welke klas je ook zit, op welk niveau dan ook. Hoe tof is dat? Maar…
waarom Spaans? Ik kan je vertellen dat het de tweede wereldtaal is en er 
dus heel veel mensen Spaans spreken. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat 
het de leukste, makkelijkste vreemde taal is die er is!
In deze module werk je aan onderwerpen die je nodig zou kunnen hebben als 
je een keer naar Spanje op vakantie gaat of misschien zelfs langer van plan 
bent te blijven voor een tussenjaar, stage of studie. Denk aan onderwerpen 
als: het restaurant, jezelf voorstellen, op de markt, bij de dokter, een 
treinkaartje bestellen, gesprekken in een hotel en Spaanse liedjes. De lessen 
zijn to the point, en hebben als doel dat jij snel Spaans gaat leren praten 
zodat je straks misschien wel snapt wat een MacPollo is bij de Mac, of de 
weg kan vragen naar het Bernabeu Stadion in het Spaans. 
‘Maar…ik heb nog nooit Spaans gehad?’ Geen probleem, je stapt in op jouw 
niveau. ‘Maar…ik volg al 2 jaar Spaans?’ Ningun problema, wij gaan door 
waar wij gebleven zijn. 
Hasta pronto!!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 t/m 6

Startdatum

 

Lestijd

Maandag 7e uur   

Docent 

Mw. Luiten



Speak English like an American 

Ben je goed in Engels? Heb je een passie voor 
acteren en denk je dat je vloeiend en zelfverzekerd 
genoeg bent om te spelen in een volledig 
Engelstalig toneelstuk? Dan ben je hier op de juiste 
plek!

Deze challenge biedt liefhebbers van de Engelse taal en 
drama de kans om kennis te maken met  Amerikaanse 
spreekwoorden en straattaal, de Engelse spreekvaardigheid 
verder te ontwikkelen en deze nieuwe kennis en 
vaardigheden toe te passen in een toneelstuk over de 
avonturen van een Amerikaanse familie. Elke les oefenen 
we scènes in groepjes en iedereen krijgt een vast karakter 
om te spelen. So what are you waiting for, don’t you want to 
speak English like an American?

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 1 en 2

Startdatum

 

Lestijd

Woensdag 7e uur   

Docent 

Mw. Aryantash



Sport en voeding 

Sven Kramer, Usain Bolt, Marianne Vos, Cristiano Ronaldo, de Nederlandse hockeyvrouwen, 
allemaal hebben ze één ding gemeen: ze zetten fantastische, soms zelfs uitzonderlijke 
sportprestaties neer en doen het nog makkelijk lijken ook. Soms lijkt het alsof deze prestaties 
en het succes topsporters zomaar komt aanwaaien, maar niets is minder waar. Buiten hun 
talent en harde werken speelt er nog een andere belangrijke factor een rol: de voedingsstoffen 
die zij dagelijks binnen krijgen. Eten als een topsporter is óók een topsport.

Tijdens deze challenge gaan we onderzoek doen naar het effect van voeding op jouw sportprestaties. Je gaat 
zelf aan de hand van experimenten en opdrachten onderzoeken welke voedingsstoffen jij dagelijks binnen krijgt, 
wat het effect is van deze voedingsstoffen in jouw lichaam en hoe jij jezelf het beste kan voorbereiden op jouw 
sportactiviteiten. Je leert niet alleen welke sporten er allemaal zijn en wat de verschillen hiertussen zijn, maar 
ook welke voedingsstoffen het beste zijn voor de beste prestaties tijdens deze verschillende sporten! Na deze 
Challenge weet jij welke voedingsstoffen jouw sportprestaties zullen verbeteren. Zo kan jij aan de hand van jouw 
kennis over voedsel je eigen sportprestaties naar een hoger niveau tillen!

Inhoudsopgave

Klas

Leerjaar 3 t/m 6

Startdatum

 

Lestijd

Woensdag 7e uur   

Docent 

Dhr. Van der Harst


