
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ACTIVITEITENDAGEN 
Donderdag 20 & vrijdag 21 oktober 2022 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Programmaboekje 
4V 

 
 

 



 

 

Leren buiten de les 
 
Beste leerlingen en jullie ouder(s)/verzorger(s), 

 
We vinden het belangrijk dat je op het Boni niet alleen in de lessen leert, maar ook daarbuiten 

tijdens excursies of andere activiteiten. Daarom hebben we activiteitendagen op donderdag 21 

en vrijdag 22 oktober. Je gaat dan een ander programma volgen, dan je normaal volgens je 

lesrooster gewend bent. 

We willen een schoolgemeenschap zijn voor leerlingen en medewerkers waarin verschillende 

opvattingen, overtuigingen en temperamenten met elkaar samenwerken. Hierbij past een open 

venster dat uitkijkt op de wereld buiten de school. Wij trekken die wereld graag in, met een 

open vizier. Dat doen we in de les en we trekken de wereld letterlijk in tijdens de 

activiteitdagen. Tijdens deze weken willen we de verbinding maken tussen de lesstof en de 

wereld om ons heen. Onze visie is dat het leren buiten de les verrijkend is aan datgene dat in 

de les gebeurt én het is goed voor de onderlinge verbondenheid dat je in een andere setting 

met elkaar en met je docenten op stap bent.  

We zijn sinds 2009 UNESCO school en willen juist in deze week de activiteiten zoveel mogelijk 

laten aansluiten bij de thema’s van UNESCO. 

Vrede en mensenrechten: aandacht voor internationale verdragen voor mensenrechten en 

rechten van het kind, kritische reflectie op verantwoordelijkheden van burgers en 

mogelijkheden voor vreedzame oplossingen van conflicten.                         

Burgerschap: aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

integratie.                                                                                                                                              

Intercultureel leren: het stimuleren van een respectvolle interculturele dialoog, met aandacht 

voor de eigen identiteit, en voor culturele, religieuze en etnische diversiteit op school en in de 

samenleving.                  

Duurzame ontwikkeling: aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele 

aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen 

verantwoordelijkheid van de 

burger.                                                                                                                                                                                                     

 

In dit boekje vind je een beschrijving van het programma van deze activiteitendagen. Het 

programma is samengesteld dankzij de inzet van vele docenten. Ik wens jullie graag hele 

plezierige en leerzame dagen en daarna een hele fijne herfstvakantie. 

Hanneke Schreuder 

rector 

 

 
 
 
 
 
 

 



  4V1 4V2 4V3 4V4 4V5 4V6 4V7 

donderdag  08.30 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 09.00 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 09.30 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 10.00 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 10.30 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 11.00 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 11.30 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 12.00 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 12.30 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 13.00 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 13.30 CKV CKV CKV CKV CKV CKV CKV 

 14.00               

         

         

  4V1 4V2 4V3 4V4 4V5 4V6 4V7 

vrijdag 08.30               

 09.00 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 09.30 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 10.00 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 10.30 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 11.00 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 11.30 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 12.00 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 12.30 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 13.00 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 13.30 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 14.00 PKD PKD PKD PKD PKD PKD PKD 

 14.30               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PKD 

 

 
Op vrijdag 21 oktober gaan alle 4v leerlingen een dag meelopen met een beroepspersoon. 
Deze persoon oefent een beroep uit waar de leerling in geïnteresseerd is. Ze lopen niet alleen 
een hele dag mee, maar interviewen deze persoon ook over de opleiding die voorafging aan 
het beroep, mooie dingen aan het werk en ook de minder mooie dingen. 
Naderhand wordt een verslag geschreven en de connectie gemaakt met kernkwaliteiten. 
 
 

Wijk project + rap (4G) 
 

Vier samen met MasterPeace de 900e verjaardag van Utrecht. MasterPeace, een internationale 
vredesbeweging, organiseert dit jaar meerdere activiteiten voor jongeren om samen te 
onderzoeken wat een "stad zonder muren" (thema van de viering) betekent. MasterPeace 
gelooft dat iedereen talent heeft, elke bewoner op deze aarde, dus ook jij! MasterPeace zet 
zich in om zoveel mogelijk talenten te mobiliseren voor het creëren van een duurzame en 
inclusieve wereld. Wat is jouw bijdrage om de wereld een stukje mooier te maken?  
 
Op donderdag 20 oktober gaan we met de 4gymnasium leerlingen en de Utrechtse rapper 
Jermain Bridgewater aan de slag om jullie droom voor een stad zonder muren te verwoorden in 
een rap. Deze gaan we diezelfde dag ook nog opnemen in de studio van Boks. En we adviseren 
de Utrechtse burgemeester wat zij volgens jullie kan doen om de stad mooier te maken.  
 
 

CKV-film 

 
Film in het Louis Hartlooper Complex 
Het vak CKV is een zogenoemd ervaringsvak. Dit betekent dat je gedurende dit schooljaar 
zoveel mogelijk kunst en cultuur gaat ervaren, om zo jouw kennis te vergroten maar vooral ook 
om jouw eigen smaak te ontdekken en te ontwikkelen.  
 
Voor de eerste culturele activiteit gaan wij met alle leerlingen uit 4vwo naar de film in het Louis 
Hartlooper Complex. Na de film start je op school met een verwerkingsopdracht die je in de 
CKV-lessen verder gaat uitwerken.  

 



 
 
Waar en wanneer?  
We verzamelen op donderdag 20 oktober om 08:30uur voor de bioscoop. 
Louis Hartlooper Complex  
Tolsteegbrug 1, Utrecht  
 
Belangrijk! 

• Kom op tijd, want anders kun je de zaal niet meer in.  

• Eten en drinken is niet toegestaan in de zaal.  

• Tijdens de film staat je telefoon uit of op vliegtuigstand. 

• Meld je voordat je naar binnen gaat bij jouw CKV-docent om je te laten aftekenen. 

• Na de film word je op school verwacht voor de verwerkingsopdracht. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


