
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVITEITENDAGEN 
Donderdag 20 & vrijdag 21 oktober 2022 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Programmaboekje 
5V 

 
 

 



 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 



  5V1 5V2 5V3 5V4 5V5 5V6 

donderdag  08.30             

 09.00             

 09.30             

 10.00 RUG   RUG           

 10.30 RUG   RUG         

10.30-12.10 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 

 11.00 RUG   RUG         

10.30-12.10 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 

 11.30           

10.30-12.10 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 

 12.00     RUG   RUG     

10.30-12.10 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 

 12.30 

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal   RUG   RUG       

 13.00 

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal   RUG   RUG       

 13.30 

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal           

 14.00 

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal       RUG   RUG   

 14.30       

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal RUG   RUG   

 15.00       

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal RUG   RUG   

 15.30       

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal     

        

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5V1 5V2 5V3 5V4 5V5 5V6 

vrijdag  08.30             

 09.00 Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk 

 09.30 Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk 

 10.00 Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk 

 10.30 Wijk 

10.30-12.10 
uur 

REANIMATIE 
Gymzaal Wijk Wijk Wijk Wijk 

 11.00 Wijk 

10.30-12.10 
uur 

REANIMATIE 
Gymzaal Wijk Wijk Wijk Wijk 

 11.30 Wijk 

10.30-12.10 
uur 

REANIMATIE 
Gymzaal Wijk Wijk Wijk Wijk 

 12.00   

10.30-12.10 
uur 

REANIMATIE 
Gymzaal        

 12.30     

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal       

 13.00 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO 

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 
CKV / WISD 

/ FILO 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO 

 13.30 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO 

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 
CKV / WISD 

/ FILO 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO 

 14.00 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO 

12.40-14.20 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 
CKV / WISD 

/ FILO 

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 
CKV / WISD / 

FILO 

 14.30 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO CKV / WISD / FILO 
CKV / WISD 

/ FILO 

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 
CKV / WISD / 

FILO 

 15.00 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO CKV / WISD / FILO 
CKV / WISD 

/ FILO 

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 
CKV / WISD / 

FILO 

 15.30 
CKV / WISD / 

FILO 
CKV / WISD / 

FILO CKV / WISD / FILO 
CKV / WISD 

/ FILO 

14.20-16.00 uur 
REANIMATIE 

Gymzaal 
CKV / WISD / 

FILO 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Studiekeuzeworkshops door studenten RUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 20 oktober krijgen alle leerlingen 5V een studiekeuzeworkshop van de 
Rijksuniversiteit Groningen aangeboden. De studiekeuzeworkshops worden gegeven door 
studenten. Leerlingen krijgen instrumenten aangereikt om bezig te gaan met de vervolgkeuze. 
Dit doen ze in groepen van 15 begeleidt door de eigen mentor of coach.  
 
Voor de exacte tijdstippen zie het rooster van de activiteitenweek en eventueel aanvullende 
informatie van je mentor.  
 
 

CKV 5V3 – 5V4 – 5V5 
 
Tijdens deze middag ga je je nog meer verdiepen in het CKV-project van dit halfjaar. We gaan 
op school aan de slag met jouw CKV-docent en er zal een kunstenaar komen uit het 
beroepsveld die jou de grenzen van je eigen werk laat opzoeken. Hoever kan je gaan, hoe kun 
je in jouw beeldend werk een stapje verder gaan? Het wordt een creatieve middag, een middag 
waarin we stappen zullen zetten richting jouw eindproduct!  
 
 

CKV 5V2 
 
De CKV-groep van mevr. Lekkerkerker gaat inspiratie opdoen voor hun tweede eindopdracht, 
de vlog over Kunst in de openbare ruimte en architectuur, tijdens een stadswandeling door de 
oude binnenstad. Onder leiding van echte Utrecht-experts bezoeken ze de mooiste plekken van 
Utrecht. 
13:20 aanwezig op de Mariaplaats (tegenover het Conservatorium) bij het Nijntje beeld. 
13:30 -15:00 stadswandeling 
Wat neem je mee?: schrijfpapier en pen/potlood (aantekeningen), je mobiel (foto’s) 
 
 

 
 



 
 
Poëzie 
 
In komende activiteitendagen hebben jullie een Poëzie activiteit voor het vak Nederlands. 
Onderstaande activiteit doe je zelfstandig. 
  
Ga naar de website: Utrecht: Teksten in de stad (wandelzoekpagina.nl) Je loopt/fietst in twee-, 
drie- of viertallen de route vanaf het vertrekpunt: Vredenburg 11. Je maakt per gedicht een 
selfie (met uiteraard gedicht op achtergrond). Van 3 gedichten noteer je wat je opvalt qua rijm 
en beeldspraak (zie theorie H3 Lezen) en vervolgens geef je je eigen interpretatie van het 
gedicht. 
De foto’s stuur je je docent Nederlands én je mentor. De deadline is voor iedereen verschillend 
(zie rooster). 
 

 
 
Wijkproject (5V leerlingen zonder CKV activiteit) 
 
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 vrijdag 21 oktober gaan we met een groep 5vwo-leerlingen aan de slag met het maken van 
een advies voor de burgemeester. En spelen we het "Boiling Frog" spel: wanneer word het je te 
heet onder je voeten m.b.t. onderwerpen over vrijheid en ga je over tot actie? Of blijf je net 
zoals een kikker in een pan met steeds heter wordend water zitten tot je levend wordt 
gekookt? 

 
 
Reanimatieles 
 
Tijdens de reanimatielessen leren de leerlingen in kleine groepjes hoe een reanimatie wordt 
uitgevoerd. Tijdens de les wordt er aandacht besteed aan alle onderdelen van een reanimatie; 
het letten op gevaar, het controleren van het bewustzijn van het slachtoffer, het alarmeren van 
de hulpdiensten, het openen van de luchtweg, het controleren van de ademhaling, het 
toedienen van borstcompressies, het toedienen van beademingen en ten slotte het vinden en 
bedienen van een automatische externe defibrillator (AED). 
 

 
 

https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelroutes/maakwandelroute.php?wnummer=17149


 
 
Filmbezoek 
 
Met filosofie naar de film: Ex machina 
Een van de grootste uitvindingen van de mens sinds het ontstaan van de computer is 
kunstmatige intelligentie. Dit wordt al op vele manieren toegepast in de technologie die wij 
gebruiken, maar zou er ook een robot gemaakt kunnen worden die net zo intelligent is als de 
mens, of intelligenter?  
In Ex machina wordt aan een dergelijke robot gewerkt, en wordt getest hoe wij op zo’n robot 
zouden reageren. Als we weten dat het een robot is, behandelen we haar dan als een mens of 
als een robot?  
Ex Machina is een moderne science-fiction klassieker die je als filosofisch geïnteresseerd mens 
gezien moet hebben. Daarom neem ik jullie graag mee naar het filmtheater! We zullen de film 
kijken en daarover in gesprek gaan. 
  
Voor wie: 5Vfi1 en 5Vfi2 
Wanneer: Vrijdag 21 oktober 
Hoe laat: 13.00 uur 
Waar: Verzamelen bij het Louis Hartlooper Complex, Zaal 4 (Adres: Tolsteegbrug 1, Utrecht 
(Ledig erf) Je komt hier op eigen gelegenheid naar naartoe. 
Begeleider: meneer Lensen 
 
 

 
Wiskunde D voorstelling 
 
Deze nieuwe Imiganary tentoonstelling laat je de kracht en pracht van de wiskunde zien.  De 
tentoonstelling omvat interactieve apps, puzzelopstellingen, een reeks 3D-opjecten en talrijke 
topkwaliteit informatieve posters, die de wiskundewereld laten zien in al haar verbluffende 
toepassingen: Big Data, Biomedische beeldverwerking, Plastic-soep, Quantumcomputer, 
Muziek ontrafelen, Veilige communicatie …..  
Heel divers en verrassend mooi! 

 


