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Beste leerling,

Dit is de gids met boni+ programma’s voor de tweede helft van het schooljaar. Tijdens 
de boni+ lessen ontdek en leer je dingen die in de gewone lessen niet aan bod komen. 
Boni+ uren tellen voor flexuren.

Hier rechts kan je zien wanneer de inschrijving is: zet deze data in je agenda en zet 
een timer in je telefoon. De meeste programma’s hebben een maximum van 10-20 
deelnemers, dus wees er snel bij!

Inschrijven doe je zelf via Zermelo. Je kunt een programma alleen volgen als je dan 
geen vakles hebt. Zodra je bent ingeschreven, volg je de hele periode dat boni+ 
programma. Je kan je na inschrijving niet meer uitschrijven en je aanwezigheid is, net 
als bij de gewone lessen, verplicht.

Vragen over een bepaald programma kan je altijd stellen aan de docent die het 
programma geeft.

Tot ziens bij Boni+!

Week 4, 5, 6, 8, 10Periode 3

Week 12, 13, 14, 15,  
21, 22, 23

Periode 4

Inschrijven maandag 9 januari 16:00 uur 
tot woensdag 11 januari 21:00 uur

Inschrijven maandag 6 maart 16:00 uur
tot donderdag 9 maart 21:00 uur



  Mentoraat GSA Alle leerlingen 
  Muziek Saint-B Alle leerlingen
 Dans Dans alle leerlingen
 Sport Springgroep Alle leerlingen
 Biologie Antibiotica gezocht Alle leerlingen
 Mentoraat Brainwork Alle leerlingen
 Kunst 2D Muurtekening maken Alle leerlingen
 Muziek Brugklasband Klas 1
 Kunst 2D Klein atelier Klas 1
 Scheikunde Aspirine Klas 1, 2 
 Filosofie Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Klas 1, 2, 3
 Engels Fantasy Role Playing Game (RPG)  Klas 1, 2, 3
 Natuurkunde Robotica 12-15 (wedstrijden) 3+4 Klas 1, 2, 3
 LeVo Hoop doet leven Klas 1 t/m 4
 Unesco Eindbazen Klas 1 t/m 5
 Kunst 2D Beschilder je kluisje Klas 2 t/m 6
 Muziek Band klas 2-3 Klas 2, 3
 Sport Basketbal Klas 3 t/m 6
 Muziek Muziek in de bovenbouw Klas 3 t/m 6

 Aardrijkskunde AKtualiteit / geopolitiek Klas 3 t/m 6
 Natuurkunde Robotica 15-18 (wedstrijden) 3+4 Klas 3 t/m 5
 Kunst 3D Brug naar de bovenbouw Klas 3, vwo 4
 Economie Economische Motieven voor 

  oorlogsvoering Klas 3 t/m 6
 Debatteren Boni debatteam Klas 3 t/m 6
 Geschiedenis Historische film Klas 4, 5, 6
 Maatschappij Levenskunst Klas 4, 5, 6
 Yoga Wat je beweegt Klas 4, 5, 6
 Muziek Band klas 4-6 Klas 4, 5, 6
 Wiskunde Train je Einstein-brein Klas 4, 5, 6 met Wis B
 Economie Beleggen in aandelen Klas 4, 5
 EHBO Levensreddend handelen Vwo 4
 Economie Ondernemersschap Klas 4
 Maatschappij Rechten Havo 4, 5; vwo 5, 6
 Muziek Een muzikale laag verder Havo 4, 5; vwo 5, 6
 Scheikunde Zuur in Cola Vwo 5
 Filosofie Socratisch gesprek Vwo 5
  Mentoraat Hulp bij studiekeuze Havo 5, vwo 6

Klas KlasPeriode 3 Periode 3Vak Vak

Inhoudsopgave

KLIK OP DE VIERKANTJE OM NAAR HET BONI+FLEXUUR TE SPRINGEN



Inhoudsopgave

KLIK OP DE VIERKANTJE OM NAAR HET BONI+FLEXUUR TE SPRINGEN

  Mentoraat GSA Alle leerlingen
  Muziek Saint-B Alle leerlingen
 Dans Dans Alle leerlingen
 Sport Springgroep Alle leerlingen
 Aardrijkskunde Nederland in 2100 Alle leerlingen
 Sport Schaken Klas 1 t/m 6
 Biologie Snijpracticum Alle leerlingen
 Muziek Brugklasband Klas 1
 Natuurkunde Planeten ontdekken Klas 1, 2
 Kunst 2D Botanisch tekenen Klas 1, 2, 3
  Muziek Componeren als Pythagoras Klas 1, 2, 3
 Drama Theater en film onderbouw Klas 1, 2, 3
 Engels Role Playing Game (RPG)  klas 1, 2, 3
 Unesco Eindbazen Klas 1 t/m 5
  Muziek Band klas 2-3 Klas 2, 3
 LeVo Storytelling Klas 2, 3, 4
 Kunst 2D Graffitti muurschildering Klas 2 t/m 6
 Kunst 2D Maak je eigen schilderij 3 gymnasium
  Muziek Muziek in de bovenbouw Klas 3 t/m 6

 Debatteren Boni debatteam Klas 3 t/m 6
 Sport Voetbal Klas 3 t/m 6
 Filosofie Filosofie als examenvak Vwo 4
 Economie Beleggen in aandelen Klas 4, 5
 Scheikunde Experimenten met zouten Klas 4, 5
  Muziek Band klas 4-6 Klas 4, 5, 6
 Geschiedenis Historische film Klas 4, 5, 6
 Drama Serieus Theater Klas 4, 5 ,6
 Maatschappij Rechten Havo 4, 5; vwo 5, 6
 Filosofie Socratisch schrijven  Vwo 5

Klas KlasPeriode 4 Periode 4Vak Vak



GSA (Gender and Sexuality Alliance)

Naam GSA  

Periode Periode 3

Klas Alle leerlingen

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Groenenboom

Mentoraat

Vind jij ook dat iedereen op het Boni de vrijheid 
moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, 
zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te 
verantwoorden? Dan is de GSA de plek voor jou!

Tijdens het GSA-uur organiseren we acties die we gaan 
uitvoeren op het Boni, zodat iedereen zich veilig en welkom 
voelt op onze school. Daarnaast is het uur ook een moment 
om gezellig bij elkaar te komen en te praten over wat jij 
belangrijk vindt.

We zoeken leerlingen van alle jaarlagen, het maakt niet uit of 
je hetero, gay, bi, aseksueel, cisgender, transgender of non-
binair bent: iedereen die actie wil ondernemen is welkom!

Periode 3

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Saint-B

Naam Saint-B  

Periode Periode 3

Klas Alle leerlingen

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Schreuder

Zangers en zangeressen opgelet! 

Heb je altijd al in een koor willen zingen? Altijd al samen 
muziek willen maken? Kom dan zingen in het leerlingenkoor 
Saint-B! Julie mogen zelf nummers aandragen die je graag 
zou willen zingen. Jullie gaan aan de slag met het instuderen 
van de nummers, het maken van tweede en derde stemmen, 
leren luisteren naar elkaar en je leert van alles over het 
gebruik van je stem. Er zijn verschillende momenten/
vieringen waarop jullie kunnen presenteren waar je zo hard 
aan hebt gewerkt. 

Komt dat zien en zing!

Muziek
Periode 3

Inhoudsopgave



Dans

Naam Dans  

Periode Periode 3

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Niemeijer

Als je van dansen houdt, kun je je hart ophalen bij 
het Boni+ Dans-uur. De thema’s zijn ‘showdance’, 
‘jazzdance’ en zelfs een beetje TikTok. 

Naast dat we lekker gaan dansen en binnen zes lessen een 
choreografie in elkaar zetten, leren jullie om te dansen met 
uitstraling, attitude en kracht. Een dans wordt namelijk leuker 
om te doen en mooier om te zien als die met veel overtuiging 
wordt gebracht. Voor de rest zullen we ook gewoon veel lol 
hebben! 

Zorg dat je sportkleding aantrekt vóór de les, neem sport- of 
dansschoenen mee en zorg voor een gevulde fles water.

Dans
Periode 3

Inhoudsopgave



Springgroep

Naam Springgroep  

Periode Periode 3

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Kniep

Dit jaar willen we graag een demo-team opzetten 
waarbij we de onderdelen turnen, trampoline 
springen, acrogym en dans willen combineren met 
elkaar!

Het lijkt ons gaaf om met een groep studenten naar een 
show toe te werken welke we kunnen demonstreren op 
presentaties en/of open dagen. Denk aan passende kleding en 
zaalschoenen. Ervaring is niet verplicht.

Sport
Periode 3

Inhoudsopgave



Antibiotica gezocht

Naam Antibiotica gezocht  

Periode Periode 3

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Willemsen

Biologie

De pest, TBC, syfilis: ziektes veroorzaakt door 
bacteriën en tegenwoordig goed te bestrijden… 
toch? Helaas werken veel van de huidige 
antibiotica nauwelijks meer! 

In deze cursus ga je zelf op zoek naar nieuwe antibiotica. Je 
leert hoe je hygiënisch bacteriën kweekt, welke natuurlijke 
producenten van antibiotica er zijn en hoe je deze kunt 
isoleren en vermeerderen. En natuurlijk gaan we ook zelf op 
zoek naar bacteriën in de school, antibioticaproducenten 
in de natuur en gaan we testen hoe goed onze zelf-ontdekte 
antibiotica werken! 

Elke bijeenkomst is 80 minuten. Het maakt niet uit in welke 
klas je zit: iedereen mag zich inschrijven. Afhankelijk van de 
vaardigheden die je opdoet tijdens de cursus, ontvang je een 
certificaat bacteriën kweken voor beginners of gevorderden.

Periode 3

Inhoudsopgave



Brainwork

Naam Brainwork  

Periode Periode 3

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Rensen

Mentoraat

Ongemotiveerd? Gestresst? Gespannen? Moe? 
Geen zin? Wil je wel anders maar lukt het niet? 
Brainwork to do!

Tijdens dit programma krijg je tools in handen om jezelf aan 
te sturen. Deze tools zijn direct inzetbaar en zullen je voordeel 
opleveren in de 2e helft van het schooljaar, richting de 
volgende toetsweek of je eindexamen.

Door kennis over je brein leer je te begrijpen waarom je doet 
wat je doet, hoe je brein is geprogrammeerd, hoe je het kunt 
herprogrammeren en je kunt richten op wat wel kan. Na 
het programma kun je patronen herkennen en veranderen. 
Je snapt hoe je hersenen werken en hoe je leven wordt 
beïnvloed door je mindset.

Gun jezelf een gezonder brein, meer energie en een positieve 
groei mindset!

Periode 3

Inhoudsopgave



Muurtekening maken

Naam Muurtekening maken  

Periode Periode 3

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mv. Meijer

Kunst 2D

Een nieuw gebouw, nieuwe kansen. De muren in 
ons nieuwe Kunst2D-lokaal waren nog helemaal 
wit. De 1e periode is Sigrid van der Mersch 
begonnen in B114 en we zullen deze afmaken in 
periode 3. 

In deze Boni+ gaan we verder met het afmaken van de 
muurtekening. Een project waarbij je wel wat ‘teken-
concentratie’ moet hebben. Het is iets anders dan een 
muurschildering, waarbij je met verf sneller een groot vlak 
kunt opvullen. Juist de dunne tekenlijnen gaan wij inzetten in 
het lokaal. Aanwezigheid bij elke bijeenkomst is verplicht. 

Dit is een mooie kans om jouw tekenpassie te vereeuwigen op 
onze muur! Wees welkom!

Periode 3

Inhoudsopgave



Brugklasband

Naam Band voor de brugklas  

Periode Periode 3

Klas Klas 1

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Lekkerkerker

Lijkt het je leuk om in een band te spelen? Vind 
je het tof om samen muziek te maken en beter te 
worden op een instrument? Heb je al veel ervaring 
of juist nog helemaal niet zo veel? 

In de Brugklasband vorm je samen met andere brugklassers 
een bandje en ga je aan de slag met jullie eigen cover.

Samen met de docent stel je doelen op waar je naar toe 
gaat werken. Je krijgt bandcoaching die gericht is op o.a. 
het creatieve proces, de samenwerking binnen de band 
en presentatievaardigheden. Ook kunnen jullie als band 
zelfstandig aan de slag.

Periode 3
Muziek

Inhoudsopgave



Klein atelier

Naam Klein atelier  

Periode Periode 3

Klas Klas 1

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Herber

Kunst 2D

Zin om op een aantal dinsdagmiddagen 
te tekenen en schilderen? Kom dan bij het 
KleinAtelier van het Boni!

Het Atelier gaat plaatsvinden op tien dinsdagmiddagen en het 
begint na de kerstvakantie. Als je al eerder klaar bent, is het 
een idee om in de mediatheek je huiswerk voor de volgende 
week te maken, dan heb je het weekend veel meer rust. We 
sluiten het af met een expositie en er komt ook een bijzonder 
boekje dat voor een goed doel verkocht gaat worden.

Talent is niet vereist, wel motivatie. Dat betekent dat ik van je 
verwacht dat je altijd komt.

Let op dat je je op tijd inschrijft, want er is plek voor max 16 
leerlingen. Op de site van Atelier306 is ook een pagina van het 
KleinAtelier van vorig jaar. Dat geeft je een beeld van wat we 
toen gedaan hebben.

Periode 3

Inhoudsopgave

https://atelier306.nl/


Aspirine

Naam Aspirine  

Periode Periode 3

Klas Klas 1, 2

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Schilderink

Scheikunde

Het vak Scheikunde krijg je pas in de 3e klas.  
Zit je in de brug of 2e klas en ben je nu al benieuwd 
wat scheikunde inhoudt, schrijf je dan in voor deze 
BONI+. 

We gaan in ons gloednieuwe scheikundelokaal aan de slag 
met het zelf maken van Aspirine. Dit is een medicijn dat veel 
gebruikt wordt als pijnstiller. Helaas zul je je eigen Aspirine 
niet zelf mogen proberen, maar we gaan het met proefjes wel 
vergelijken met echte Aspirine uit de winkel om te zien hoe 
goed het gelukt is.

Periode 3

Inhoudsopgave



Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Naam Jouw blik op de wereld  

Periode Periode 3

Klas Klas 1 t/m 4

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Lensen

Filosofie

Op school leer je enorm veel over hoe je de wereld 
moet zien, maar niet zo heel erg veel over jezelf. 
Hoe ‘waar’ is jouw ‘waar’-neming? Zie jij dingen 
die anderen niet zien?

Tijdens dit programma kijken we op verschillende manieren 
naar jou en jouw manier van ‘zien’. In elke ‘les’ wordt een 
stukje theorie besproken dat je vervolgens toepast op jezelf. 
Zo leer je bijvoorbeeld iets over hoe jouw ‘waar’-neming je 
voor de gek kan houden en over hoe jouw denken er met je 
vandoor kan gaan. Alle ‘waar’-nemingen en je gedachten 
daarover verwerk je in een creatief product zodat ook de 
anderen kunnen zien wat jij ziet. Niet voor een cijfer, maar 
echt voor jezelf.

Dit boni+ programma is in eerste instantie bedoeld voor 
gymnasiasten.

Periode 3

Inhoudsopgave



Fantasy Roleplaying Game (in English)

Naam Fantasy Role Playing Game   

Periode Periode 3

Klas Klas 1, 2, 3

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. de Quay

Engels

Magic, epic questions, cool weapons... Is this what 
you’re looking for? And do you have what it takes 
to deal with riddles and battlefields alike? In other 
words, are you… HERO? 

In these Boni+ periods, you create your own character that 
you play during our sessions. Want to be a one-legged 
pirate that can breathe fire? Sure, go ahead. A human-sized 
teddy-bear that can change in size? Why not! You and your 
classmates form a party of awesome, fantastical creatures and 
you set off for adventure. We all speak English the whole time, 
whether it’s discussing how you could persuade that guard to 
let you into the city or the teacher giving you a description of 
the landscape. At the end, you write a letter in English to say 
goodbye to the party.

Periode 3

Inhoudsopgave



Robotica 12-15 (wedstrijden)

Naam Robotica 12-15  

Periode Periode 3

Klas Klas 1, 2, 3

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Hooyman
 Hr. Vertegaal

Natuurkunde

Samen met een team bouw en programmeer je een 
lego-robot om mee te doen aan een wereldwijde 
wedstrijd. 

Die robot moet verschillende taken op een wedstrijdveld 
uitvoeren, en daarmee kun je punten scoren. Om die taken uit 
te voeren moet je voorwerpen op kunnen pakken en ergens 
naartoe brengen. Het gaat dus om slim programmeren, 
handig ontwerpen én een slimme tactiek.

Er zijn twee robotica groepen, één op donderdag en één op 
vrijdag. Spreek met je vrienden af welke je kiest, zodat je kunt 
samenwerken.

Periode 3+4

LET OP: dit is een programma van 
een half schooljaar, je inschrijving is 
dus automatisch voor periode 3 en 4 
samen.

Inhoudsopgave



Hoop doet leven
Samen op weg naar Pasen

Naam Hoop doet leven   

Periode Periode 3

Klas Klas 1 t/m 4

Lestijd 80 minuten

Docent Mw.Dusch / Mw.Dortant

LeVo

De paastijd: de tijd van hoop en nieuw leven! Met 
dit project in de Boni+ uren ga je op creatieve wijze 
nadenken over wat ‘hoop’ betekent in jouw leven: 
waar krijg jij vertrouwen van? 

Hoe geeft ‘hoop’ jou een doorkijkje naar een nieuw begin? Net 
zoals in de lessen levensbeschouwing gaan we op onderzoek 
uit met inspirerende teksten, muziek en kunst.

Uiteindelijk kies jij een creatieve discipline waarmee jij wil 
werken om jouw nieuwe hoopvolle start uit te drukken. 

Het eindproduct wordt een installatie waarin het gemaakte 
(gedicht? kunstwerk? muziekstuk? verzin het maar!) wordt 
tentoongesteld. Deze installatie wordt getoond in de hal van 
school in de week na Pasen.

Omdat er volop ruimte zal zijn voor het gesprek en de 
uitwisseling met de anderen, belooft dit groepje echt een 
plekje te worden voor even tijd voor elkaar én jezelf!

Periode 3

Inhoudsopgave



Eindbazen  

Naam Eindbazen  

Periode Periode 3

Klas Klas 1 t/m 5

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. van Berkel

Unesco

Baas over je eigen leven 

De president van Oekraïne is premier geworden door in een 
eigen tv-show kritiek te leveren op de toenmalige regering 
en vervolgens mee te doen aan de verkiezingen. Nu leidt 
hij het land in een oorlogssituatie. Welke eigenschappen 
maken dat hij dat kan? En zou jij zoiets ook kunnen? In dit 
programma van vijf lessen gaan we aan de slag met de zeven 
eigenschappen van echte eindbazen – ook wel persoonlijke 
leiderschap genoemd – en onderzoek je hoe jij baas kunt 
worden over je eigen leven. Je wordt je bewust van zaken 
waar je invloed op hebt en kunt hebben en je bepaalt wat 
voor jou echt van belang is, zodat je in je dagelijks leven 
betere keuzes kunt maken. Baas worden over je eigen leven 
begint met een inschrijving voor dit programma! Durf jij het 
aan? 

Periode 3

Inhoudsopgave



Beschilder je kluisje!

Naam Beschilder je kluisje  

Periode Periode 3

Klas Klas 2 t/m 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. van der Mersch

Kunst 2D

Bij de één een rommeltje, bij de ander een 
georganiseerde plek…  Je tas is een stuk lichter 
dankzij het bestaan ervan…  Je vindt er misschien 
wel eens een liefdesbriefje in…  

De hoogste tijd voor een mooie voorkant aan jouw 
kluisje!  

Houd jij van schilderen en kan je precies werken? Durf je het 
aan om iets te maken wat de komende jaren op jouw kluis 
zal staan? Je begint met een ontwerp te maken, binnen een 
thema, voor jouw eigen kluisdeur. We onderzoeken met de 
groep hoe dit samen een mooi geheel vormt, de ene kluis 
dichterbij, de andere kluis verder weg. Samen laten we 
iets moois groeien op de kluisjes, een project wat zich de 
komende jaren kan verspreiden over de kluisjes van het Boni

Periode 3

Inhoudsopgave



Band  |  Klas 2 en 3

Naam Band!  

Periode Periode 3

Klas Klas 2, 3

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Lekkerkerker

Speel je een instrument en vind je het leuk om met 
anderen in een bandje te spelen? Mis je de lessen 
muziek en zoek je wat muzikale uitdaging? Of vind 
je het gewoon fijn om echt even muzikaal bezig te 
zijn met andere jonge muzikanten? Je bent van 
harte welkom bij dit uur!

Samen met de docent stel je doelen op waar je naar toe 
gaat werken. Je krijgt bandcoaching die gericht is op o.a. 
het creatieve proces, de samenwerking binnen de band 
en presentatievaardigheden. Ook kunnen jullie als band 
zelfstandig aan de slag.

En voor wie nog een stap verder wil: dit is een mooie 
voorbereiding op Boni Live; de bandjesavond!

Periode 3
Muziek

Inhoudsopgave



Basketbal

Naam Basketbal  

Periode Periode 3

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Velt

Zit jij in klas 3 of hoger, en lijkt het jou gaaf om een 
aantal weken bezig te zijn met basketbal? Geef je 
dan snel op voor het Boni+ uur Basketbal! 

We gaan verschillende vormen spellen en wedstrijden doen, 
maar er is natuurlijk ook ruimte voor een Slam Dunk Contest. 
Er is geen verwacht niveau, iedereen is welkom dus!

Periode 3

Inhoudsopgave

Sport



Muziek in de bovenbouw

Naam Muziek in de bovenbouw  

Periode Periode 3

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Staal

Kies je volgend jaar muziek in je pakket? Of heb 
je dit jaar geen muziek en mis je dat? Maar nog 
belangrijker, vind je het leuk om samen met 
leeftijdsgenoten muziek te maken?

Tijdens deze Boni+ gaan we vooral praktisch aan de slag. 
We denken na over hoe je een lied instudeert met een groep 
muzikanten en onderzoeken welke luister- en theoretische 
vaardigheden je daarbij nodig hebt. Het helpt hierbij als je al 
een instrument speelt of kunt zingen. 

Periode 3
Muziek

Inhoudsopgave



Naam aanbod  

Naam AKtualiteit / geopolitiek  

Periode Periode 3

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Schuring

Aardrijkskunde

Tijdens deze Boni+ lessen bestuderen we 
de invloed van aardrijkskunde op actuele 
gebeurtenissen. 

Hoe hangt het conflict in Oekraïne samen met broodrellen 
in Egypte? Geeft de inval in Oekraïne China een vrijbrief 
om hetzelfde te doen in Taiwan? Hoe ziet de wereldorde er 
over 10 jaar uit? We onderzoeken wat de geografische basis 
is van macht van landen en de invloed van aardrijkskunde 
(landschap, economie en bevolkingssamenstelling) op 
machtsverhoudingen in de (internationale) politiek. 
Tijdens de bijeenkomsten analyseren we kaarten, lossen 
we geografische mysteries op en gebruiken geopolitieke 
podcasts. Dit Boni+ programma helpt dus ook voor je 
geografische vaardigheden. 

Periode 3
AKtualiteit / geopolitiek

Inhoudsopgave



Naam Robotica 15-18  

Periode Periode 3+4

Klas Klas 3 t/m 5

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Hooijman / Hr. de Geus

Robotica 15-18 is een geweldige kans voor 
leerlingen uit de bovenbouw die liever zelf een 
plan bedenken dan dat ze netjes de leswijzers van 
de docenten volgen. 

Leerlingen die veel in hun mars hebben, die talent hebben op 
het gebied van bèta en technologie. Robotica 15-18 is dan een 
springplank naar een succesvolle studie.

Je draait mee in een team dat meedoet aan de First Tech 
Challenge (FTC). Samen ontwerp en bouw je een bestuurbare 
robot die verschillende taken op het wedstrijdveld moet 
kunnen uitvoeren. Daarbij kies je je eigen aanpak en 
ontwikkel je je eigen oplossing.

Inhoudsopgave

Periode 3+4
Robotica 15-18 (wedstrijden)Natuurkunde

LET OP: Je schrijft je in voor 2 
periodes. Robotica wordt op meerdere 
middagen aangeboden, dus als je 
al een team hebt: schrijf je in voor 
dezelfde middag!



Naam Brug naar de bovenbouw  

Periode Periode 3

Klas Klas 3, vwo 4

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Angeneind

Kunst 3D

In deze Boni+ serie maak je kennis met het 
bovenbouwvak Kunst Beeldend.

Je gaat alleen of in een duo aan de slag met een vrije 
ontwerpopdracht.

Doormiddel van schetsen, modelletjes en prototypes kom 
je tot een ontwerp komt voor een originele brug, die je 
vervolgens (op schaal) gaat bouwen. Je denkt na over de 
functie, vormgeving en constructie.

In de lessen komen verschillende kunstenaars, vormgevers 
en architecten aan bod, die jou kunnen inspireren voor jouw 
eigen ontwerp. Je leert de mogelijkheden van het vernieuwde 
vaklokaal D128 kennen, zodat je zelfstandig gebruik kunt 
maken van de verschillende materialen, gereedschappen en 
machines.

Periode 3
Brug naar de bovenbouw

Inhoudsopgave



Economische motieven
voor oorlogsvoering

Naam Economische motieven  
 voor oorlogsvoering  

Periode Periode 3

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Koopman

Economie

De bekende Romeinse filosoof Cicero sprak ooit de 
woorden: ‘Pecunia nervus belli’ (geld is de zenuw 
van de oorlog). Sinds de komst van landbouw en 
bezit zijn mensen in staat elkaar te vermoorden 
voor het verwerven van meer welvaart.

Menig filosoof heeft zich al over dit onderwerp gebogen, 
maar economische motieven lijken van grote invloed op het 
uitbreken van oorlog. Soms om uit een economisch dal te 
raken, andere keren om de groeiende welvaart te behouden. 
In dit Boni+ uur duiken we dieper in de economische 
motieven van oorlog. We onderzoeken welke economische 
motieven belangrijk zijn, of deze ook meespeelden in 
belangrijke oorlogen en hoe we dit onderwerp terugzien in de 
oorlog om Oekraïne.

Periode 3

Inhoudsopgave



Naam Boni debatteam  

Periode Periode 3

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Spiekman

 Hr. van Basten Batenburg

Debatteren
Periode 3

Wat hebben Mark Rutte, Nelson Mandela, Brad Pitt en John 
F. Kennedy met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal op school 
al begonnen met debatteren en kijk hoe ver zij het hebben 
geschopt!

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 bijeenkomsten leer jij wat goede argumenten zijn en ben 
je straks een meester in het overtuigen van mensen. 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. 

Vorig jaar zijn we begonnen met het debatteam en het was een groot 
succes. We hebben aan verschillende wedstrijden meegedaan en dat gaan 
we aankomende schooljaar ook weer doen. Je bent altijd welkom om een 
keer te komen kijken. Lijkt het je dan leuk? Dan kun je voor de rest van het 
jaar meedoen met het team!

Voor vragen kun je altijd terecht bij de begeleiders van het debatteam: 
Jamie Spiekman en Pim van Basten Batenburg.

Boni debatteam

Inhoudsopgave



Historische film

Naam Historische film  

Periode Periode 3

Klas Klas 4, 5 en 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Stoel

Geschiedenis

Een film kan leuk zijn maar ook leerzaam, de beste 
films zijn leuk en leerzaam. Iedere les wordt een 
door de docent (Heer Stoel) een gekozen deel van 
een film bekeken en geanalyseerd.

De thema’s zullen chronologisch zijn, van Ice Age tot Das 
Leben der Anderen (film over de geheime dienst van Oost-
Duitsland tijdens de Koude Oorlog). Niet alleen zullen vragen 
worden beantwoord over historische correctheid, ook wordt 
de film in de tijd geplaatst, de film zelf als een historisch 
object zogezegd. Uiteraard wordt het esthetisch aspect van 
de film ook meegenomen in de les. Misschien tot ziens in het 
Boni Filmtheater!

Periode 3

Inhoudsopgave



Levenskunst

Naam Levenskunst  

Periode Periode 3

Klas Klas 4, 5, 6

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Philips

Maatschappij

Hoe ziet een goed en gelukkig leven er volgens jou 
uit? Hoe denken anderen hierover en wat zegt de 
wetenschap eigenlijk? Wat hiervan doe je al en 
wat zou je wel eens willen uitproberen?

Tijdens levenskunst gaan we praten over wat het leven goed 
maakt, en dingen uitproberen waar je misschien wel een 
gelukkiger leven van kan krijgen.

Dit is een beetje filosoferen, maar vooral praten over 
onderzoek naar wat mensen gelukkig, veerkrachtig en 
tevreden over hun leven maakt. Hieruit komen praktische tips 
naar voren die je meteen in je leven toe kan passen. Tijdens 
de lessen gaan we die tips uitproberen en samen bespreken 
wat we ervan vinden.

Niemand kan je vertellen hoe je moet leven, maar de hoop 
is dat deze gezellige lessen je inspireren om hier samen 
bewuster over na te denken en je helpen keuzes te maken 
waar je wellicht gelukkiger van wordt.

Periode 3

Inhoudsopgave



Wat je beweegt

Naam Wat je beweegt  

Periode Periode 3

Klas Klas 4, 5, 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Russel

Yoga

Vind je het lastig om je gedachten stroom uit 
te zetten of tot rust te komen in de hectiek van 
het dagelijks leven? Ben je soms helemaal in je 
flow en dan weer helemaal niet? Zoek je naar 
meer balans? Ben je een piekeraar of gewoon 
nieuwsgierig? Welkom!  

Een mix van yoga, mindfullness, qi gong en creatieve 
expressie vormen de basis van de bijeenkomsten.  

Je leert door actieve en stillere oefeningen hoe je meer kunt 
ontspannen en tot rust kunt komen. Je krijgt meer inzicht in je 
eigen energiehuishouding. Er is aandacht voor de verbinding 
tussen fysiek, gevoel en denken. Je krijgt handvatten om zelf 
verder te kunnen. 

We gaan vooral doen! Trek kleding waarin je comfortabel 
beweegt.  

Periode 3

Inhoudsopgave



Band  |  Klas 4 – 6

Naam Band klas 4-6  

Periode Periode 3

Klas Klas 4, 5, 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Staal

Lijkt het je leuk om samen met andere leerlingen 
uit de bovenbouw muziek te maken in een band? 
Of speel je al met anderen samen en vind je het fijn 
om op school te kunnen repeteren? Dan is dit uur 
iets voor jou!

Samen met de docent stel je doelen op waar je naar toe 
gaat werken. Je krijgt bandcoaching die gericht is op o.a. 
het creatieve proces, de samenwerking binnen de band 
en presentatievaardigheden. Ook kunnen jullie als band 
zelfstandig aan de slag.

En voor wie nog een stap verder wil: dit is een mooie 
voorbereiding op Boni Live; de bandjesavond!

Periode 3
Muziek

Inhoudsopgave



Train je Einstein-brein

Naam Train je Einstein-brein  

Periode Periode 3

Klas Klas 4, 5, 6 met Wiskunde B

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Oudt

Wiskunde

Bij dit Boni+ uur werk je aan je Einstein-brein op twee 
manieren: enerzijds door deze daadwerkelijk heel slim te 
trainen, anderzijds door wat leuke wiskundige trucjes waarmee 
je dat slimme brein van jou kan flexen.

Lekker trainen, jouw brein
Je leert diverse strategieën om complexe wiskundige puzzels op te lossen. 
Heel handig als je volgend jaar mee wil doen aan de Wiskunde Olympiade. 
Maar deze oplossingsstrategieën zullen ook de rest van je leven van pas 
komen als je te maken krijgt met ingewikkelde vraagstukken, op je werk of 
privé. Hiermee train je echt je Einstein-brein!

Lekker flexen, jouw brein
Stiekem is het natuurlijk ook leuk als je anderen op een snelle manier kunt 
overtuigen van hoe slim jouw brein is. Daarom leer je ook wat leuke en 
eigenlijk relatief eenvoudige wiskundige trucjes. Denk hierbij aan heel snel uit 
je hoofd de wortel van grote getallen kunnen berekenen, honderd decimalen 
van Pi uit je hoofd kunnen opzeggen, of van een willekeurige datum kunnen 
zeggen op welke weekdag deze valt.

Impress your opa/sportmaatje/werkgever/tinderdate with math!

Periode 3

Inhoudsopgave



Beleggen in aandelen

Naam Beleggen in aandelen  

Periode Periode 3

Klas Klas 4 en 5

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Rupert

Economie

In films en verhalen wordt het geïdealiseerd. 
Veel geld verdienen met de handel in aandelen 
op de effectebeurs. Je hoort echter alleen de 
succesverhalen. In de praktijk is het ingewikkeld 
om te voorspellen wat de koers van een aandeel 
gaat doen in de toekomst.

In het boni+ programma “beleggen in aandelen” kiezen 
jullie een bedrijf waarvan de aandelen worden verhandeld 
op de Amsterdamse effectenbeurs en gaan jullie met de 
zogenaamde fundamentele analyse en de technische 
analyse de koers voorspellen. Eventueel kunnen we met de 
totale groep een pakketje aandelen kopen. Bij voldoende 
belangstelling gaan we naar de Amsterdamse effectenbeurs 
toe om te ervaren hoe het daar toegaat.

Periode 3

Inhoudsopgave



Levensreddend handelen 

Naam Levensreddend handelen  

Periode Periode 3

Klas Vwo 4

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. van Riel

EHBO

Weet jij wat je moet doen bij bewusteloosheid, 
reanimeren, brandwonden of verstikking? Dit is je 
kans Eerste Hulp te leren!

Meldt je aan om te weten wat je moet doen bij een beroerte 
en levensbedreigende bloeding. Dit en meer leer je tijdens de 
cursus levensreddend handelen. 

Na vijf bijeenkomsten op school wordt de cursus afgerond 
met een praktijkdag onder begeleiding van een Rode Kruis-
instructeur en verkrijg je een Bewijs van Deelname!

Periode 3

Inhoudsopgave



Ondernemersschap

Naam Ondernemersschap  

Periode Periode 3+4

Klas Klas 4

Lestijd 80 minuten

Docent Mv. van der Veer

Economie

Al een tijdje met een idee aan het rondlopen waar 
jij verwacht in de toekomst geld mee te kunnen 
verdienen? Of nog geen concreet idee, maar graag 
meer willen weten wat je moet doen om een eigen 
bedrijfje op te starten?

Ken je Jitse Groen? Jitse had trek in pizza, maar het lukte 
hem niet online een pizza te bestellen, hij registreerde toen 
de url Thuisbezorgd.nl en begon een website waarop mensen 
rechtstreeks eten konden bestellen bij restaurants. We kunnen 
ons nu toch niet voorstellen, dat we online geen pizza kunnen 
bestellen?

Tijdens het Boni+ uur leer jij te acteren als een echte 
ondernemer, met behulp van een digitale werkomgeving zet 
je een ondernemingsplan op. We kijken hierbij bijvoorbeeld 
naar de beste marketing voor jouw product en een financiële 
onderbouwing.

Periode 3+4

LET OP: dit is een programma van 
een half schooljaar, je inschrijving is 
dus automatisch voor periode 3 en 4 
samen.

Inhoudsopgave



Rechten

Naam Rechten  

Periode Periode 3

Klas Havo 4, 5 en vwo 5, 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Spiekman

Maatschappij

In het Boni+ uur Rechten leer je meer over het 
rechtssysteem in Nederland. We gaan in op 
verschillende rechtsgebieden, zoals het strafrecht, 
het staats- en bestuursrecht en het personen- en 
familierecht. 

We gaan onder andere kijken naar bekende zaken als het 
Marengo-proces en de Ruinerwold-zaak. Je leert antwoorden 
op vragen als wanneer iemand strafrechtelijk vervolgd kan 
worden en leert arresten lezen. Verder gaan we kijken bij een 
echte rechtszaak. We sluiten de periode af met een heuse 
oefenrechtbank!

Mocht je nadenken over een studie rechten of criminologie, 
dan is dit Boni+ uur de manier om te onderzoeken of het iets 
voor je is!

Periode 3

Inhoudsopgave



Een muzikale laag verder

Naam Een muzikale laag verder  

Periode Periode 3

Klas Havo 4, 5 en vwo 5, 6

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. de Ruiter

Muziek

Denk jij erover om een vervolgopleiding te gaan 
doen in de Muziek of wil je gewoon meer weten? 
Dan is dit het perfecte uur voor jou.

In dit uur gaan we dieper in op de theoretische kant van het 
vak. Hierdoor leer je nog beter begrijpen waarom artiesten en 
componisten bepaalde keuzes hebben gemaakt bij het 

schrijven van stukken/nummers. En je kan dit ook goed 
gebruiken als je zelf muziek maakt of schrijft.

Naast theoretische verdieping, bieden we in dit uur praktische 
ondersteuning aan leerlingen die een vervolgstudie willen 
volgen aan het Conservatorium. 

In dit uur word je klaargestoomd voor het toelatingsexamen 
en/of verdiep je jouw eigen kennis.

Periode 3

Inhoudsopgave



Zuur in cola!

Naam Zuur in Cola  

Periode Periode 3

Klas Vwo 5

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Acampo

Scheikunde

Cola is een erg zure drank, het is nog zuurder dan citroensap. 
Er zitten meerdere soorten zuren in cola. Vooral het fosforzuur, 
E338, in cola zorgt voor de lage pH.

Je merkt dat niet, doordat de grote hoeveelheid suiker of zoetstoffen in cola 
de zure smaak maskeert. Het fosforzuur in cola is ook verantwoordelijk voor 
het aantasten van je tandglazuur. 

In deze boni+ uren ga je zelf een experiment ontwerpen, waarin je het 
fosforzuurgehalte in cola bepaalt met behulp van een titratie. Uiteraard ga 
je het experiment zelf uitvoeren. Je gaat hierbij nadenken over de volgende 
onderdelen: welke zuren zitten er in cola? Hoe zorg je ervoor dat je allen het 
fosforzuurgehalte bepaalt en niet het gehalte van de andere zuren? Wat is het 
verschil tussen een directe titratie, een terugtitratie of een indirecte titratie?

Als we met genoeg zijn, kunnen we de verschillende colamerken met elkaar 
vergelijken. Deze boni+ uren sluiten aan op hoofdstuk 8 en 9 uit je boek voor 
scheikunde.

Periode 3

Inhoudsopgave



Filosofie in 5V

Naam Filosofie in 5V

Periode Periode 3

Klas Vwo 5

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Lensen

Filosofie

Socratische gesprek 

Je bent nieuwsgierig, je wil begrijpen wat je ziet, wat je 
meemaakt, wat je voelt, waarom anderen doen zoals ze 
doen, en meer. Tijdens dit programma gaan we het filosofisch 
gesprek met elkaar aan over vragen die voor iedereen relevant 
zijn. Een socratisch gesprek is een gespreksvorm die erop 
gericht is elkaar echt te begrijpen, wat heel anders is dan een 
discussie of een debat. Omdat we dit wekelijks doen leer je de 
anderen, maar zeker ook jezelf, beter begrijpen. Daarnaast is 
het gesprek op zich al geweldig om mee te maken. Dit wil je 
echt een keer gedaan hebben!

Periode 3

Inhoudsopgave



Hulp bij studiekeuze

Naam Hulp bij studiekeuze  

Periode Periode 3

Klas vwo 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Cuppen

Mentoraat

Op 1 november ’22 schreef minister Dijkgraaf 
(Onderwijs, cultuur en wetenschappen) een 
opiniestuk in het AD met de titel ‘Doe de 
vervolgopleiding die echt jouw keuze is’. Hij 
beschreef dat ongeveer 300.000 jongeren op 
het vmbo, havo, vwo en mbo nu bezig zijn met 
wat kan voelen als de keuze van je leven: de 
vervolgopleiding.

Voor de ene leerling is deze keuze makkelijk, een ander 
ervaart daar stress, twijfels of dilemma’s bij. Hoe maak 
je nou een juiste keuze? Wanneer je hier graag wat meer 
onderbouwing bij wilt krijgen zodat je met meer overtuiging 
kunt kiezen kom dan naar deze boni+.

Periode 3

Inhoudsopgave



GSA (Gender and Sexuality Alliance)

Naam GSA  

Periode Periode 4

Klas Alle leerlingen

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Groenenboom

Mentoraat

Vind jij ook dat iedereen op het Boni de vrijheid 
moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, 
zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te 
verantwoorden? Dan is de GSA de plek voor jou!

Tijdens het GSA-uur organiseren we acties die we gaan 
uitvoeren op het Boni, zodat iedereen zich veilig en welkom 
voelt op onze school. Daarnaast is het uur ook een moment 
om gezellig bij elkaar te komen en te praten over wat jij 
belangrijk vindt.

We zoeken leerlingen van alle jaarlagen, het maakt niet uit of 
je hetero, gay, bi, aseksueel, cisgender, transgender of non-
binair bent: iedereen die actie wil ondernemen is welkom!

Periode 4

Inhoudsopgave



Saint-B

Naam Saint-B  

Periode Periode 4

Klas Alle leerlingen

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Schreuder

Zangers en zangeressen opgelet! 

Heb je altijd al in een koor willen zingen? Altijd al samen 
muziek willen maken? Kom dan zingen in het leerlingenkoor 
Saint-B! Julie mogen zelf nummers aandragen die je graag zou 
willen zingen. Jullie gaan aan de slag met het instuderen van 
de nummers, het maken van tweede en derde stemmen, leren 
luisteren naar elkaar en je leert van alles over het gebruik van 
je stem. Er zijn verschillende momenten/vieringen waarop 
jullie kunnen presenteren waar je zo hard aan hebt gewerkt. 

Komt dat zien en zing!

Muziek
Periode 4

Inhoudsopgave



Dans

Naam Dans  

Periode Periode 4

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Niemeijer

Als je van dansen houdt, kun je je hart ophalen bij 
het Boni+ Dans-uur. De thema’s zijn ‘showdance’, 
‘jazzdance’ en zelfs een beetje TikTok. 

Naast dat we lekker gaan dansen en binnen zes lessen een 
choreografie in elkaar zetten, leren jullie om te dansen met 
uitstraling, attitude en kracht. Een dans wordt namelijk leuker 
om te doen en mooier om te zien als die met veel overtuiging 
wordt gebracht. Voor de rest zullen we ook gewoon veel lol 
hebben! 

Zorg dat je sportkleding aantrekt vóór de les, neem sport- of 
dansschoenen mee en zorg voor een gevulde fles water.

Dans
Periode 4

Inhoudsopgave



Springgroep

Naam Springgroep  

Periode Periode 4

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Kniep

Dit jaar willen we graag een demo-team opzetten 
waarbij we de onderdelen turnen, trampoline 
springen, acrogym en dans willen combineren met 
elkaar!

Het lijkt ons gaaf om met een groep studenten naar een 
show toe te werken welke we kunnen demonstreren op 
presentaties en/of open dagen. Denk aan passende kleding en 
zaalschoenen. Ervaring is niet verplicht.

Periode 4

Inhoudsopgave

Sport



Nederland in 2100

Naam Nederland in 2100  

Periode Periode 4

Klas Alle leerlingen

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Schuring

Aardrijkskunde

Hoe zit Nederland eruit in 2100? Dat ga je zelf 
bepalen in dit Boni+ programma. Een oud-minister 
van ruimtelijke ordening zei ooit dat ‘Nederland af 
is’, maar nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe 
oplossingen, ook in de inrichting van Nederland.

In dit Boni+ programma onderzoeken we hoe we plek hebben 
voor 20 miljoen inwoners waarbij je ook nadenkt over hoe we 
klimaat- en energievraagstukken op kunnen lossen en wat 
dat betekent voor hoe Nederland ingericht is. De vorm waarin 
je Nederland in 2100 in beeld breng bepaal je zelf: bewerkte 
foto’s, een maquette (van duurzame materialen), een kaart, 
vanalles is mogelijk!

Periode 4

Inhoudsopgave



Schaken  

Naam Schaken  

Periode Periode 4

Klas Klas 1 t/m 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. van Kerhof

Sport

Wil je beter worden in schaken? Of je nu beginner 
bent of al iets verder gevorderd: in de schaakklas 
van Boni+ kom je snel vooruit.

Schaken is een prachtig spel. De regels zijn in vijf minuten 
uitgelegd, maar je kunt je er een leven lang in verdiepen. 
Tijdens de schaaklessen van Boni+ gaan we aan de slag met 
theorie, maar spelen ook partijtjes. Al spelend krijg je zo een 
goede basis in het schaken.

Hr. van Kerkhof is FIDE-meester in het schaken en een ervaren 
schaakdocent. Als voorkennis verwachten we dat je in ieder 
geval de regels van het spel kent. Iedereen kan meedoen: het 
niveau van de lessen wordt aan jouw niveau aangepast.

Inhoudsopgave

Periode 4



Snijpracticum

Naam Snijpracticum  

Periode Periode 4

Klas Alle leerlingen

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Willemsen

Biologie

Ben je geïnteresseerd in hoe dieren in elkaar 
zitten? Of wil je later iets met verzorging of (dier)
geneeskunde doen? Dan is dit de cursus voor jou! 

Zes weken lang kijken we naar verschillende organen van 
dieren, bijvoorbeeld het hart, de longen en lever. We zullen 
ook complete organismen zoals een inktvis, vis, kwartel en 
rat ontleden zodat we alle organen, spieren en botten kunnen 
bekijken.

Elke bijeenkomst is 80 minuten. Het maakt niet uit in welke 
klas je zit: iedereen mag zich inschrijven. Afhankelijk van de 
vaardigheden die je opdoet tijdens de cursus, ontvang je een 
certificaat snijpracticum voor beginners of gevorderden.

Periode 4

Inhoudsopgave



Brugklasband

Naam Band voor de brugklas  

Periode Periode 4

Klas Klas 1

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Lekkerkerker

Lijkt het je leuk om in een band te spelen? Vind 
je het tof om samen muziek te maken en beter te 
worden op een instrument? Heb je al veel ervaring 
of juist nog helemaal niet zo veel? 

In de Brugklasband vorm je samen met andere brugklassers 
een bandje en ga je aan de slag met jullie eigen cover.

Samen met de docent stel je doelen op waar je naar toe 
gaat werken. Je krijgt bandcoaching die gericht is op o.a. 
het creatieve proces, de samenwerking binnen de band 
en presentatievaardigheden. Ook kunnen jullie als band 
zelfstandig aan de slag.

Periode 4
Muziek

Inhoudsopgave



Planeten ontdekken

Naam Planeten ontdekken  

Periode Periode 3

Klas Klas 1, 2

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Hooyman

Natuurkunde

Je weet vast wel welke planeten er in het 
zonnestelsel zijn, maar weet je ook hoe je ze 
kunt vinden aan de hemel? En waar staan ze ten 
opzichte van de zon?

Met moderne technologie en ouderwetse tekeningen vind je 
het antwoord. Vervolgens geen we die planeten bekijken met 
een telescoop, en natuurlijk fotograferen? Verder brengen we 
een bezoek aan het planetarium van Sonnenborgh, gaan op 
expeditie Moendoes en bouwen een eigen telescoop.

Periode 4

Inhoudsopgave



Botanisch tekenen

Naam Botanisch tekenen  

Periode Periode 4

Klas Klas 1, 2, 3

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. van der Mersch

Kunst 2D

Al eeuwenlang wordt de natuur nagetekend. De 
studie van de natuur is fascinerend voor biologen, 
maar ook kunstenaars bestuderen de natuur 
uitvoerig.

In deze lessen gaan we eerst de natuur in; ter plekke schetsen 
maken en op zoek naar een mooie plant. Vervolgens zoek je 
meer achtergrondinformatie over jouw gekozen plant, en zal 
je leren om deze op gedetailleerde wijze na te tekenen. Een 
mooie combinatie van Biologie en Tekenen!

Dit boni+ programma is in eerste instantie bedoeld voor de 
gymnasiasten uit de onderbouw.

Periode 4

Inhoudsopgave



 Componeer als Pythagoras!

Naam Componeren als 
 Pythagoras  

Periode Periode 4

Klas Klas 1, 2, 3

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. de Ruiter

Muziek

De oude Grieken gebruikten andere stemmingen 
en toonladders dan wij nu. Elke toonladder had 
(volgens onder andere Pythagoras) een andere 
uitwerking op de luisteraar. 

Om bepaalde emoties bij luisteraars op te roepen werden 
die toonladders dus heel bewust ingezet. In deze module 
gaan we deze toonladders, stemmingen en de werking ervan 
onderzoeken en er zelf mee componeren. Als deze muziek niet 
gaat raken…  

Dit boni+ programma is in eerste instantie bedoeld voor de 
gymnasiasten uit de onderbouw.

Periode 4

Inhoudsopgave



Werken met film- en theatertekst

Naam Theater en film onderbouw  

Periode Periode 4

Klas Klas 1, 2, 3

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Luppes

Drama

In deze Boni+ Theater-uren verdiepen we 
ons in teksttoneel. We werken met film- en 
theaterteksten, gaan dieper in op de keuzes 
van de schrijver en onderzoeken ook onze eigen 
interpretaties.

Daarna gaan we de vloer op om te spelen. Op welke manieren 
kunnen we deze tekst spelen? Wat zegt de tekst over de 
personages? Wie speel je en waarom? Je proeft even aan het 
werk van een acteur. Spelplezier staat voorop!

Periode 4

“My mama 
always said life 
was like a box 
of chocolates. 

You never 
know what 

you’re gonna 
get.”

Inhoudsopgave



Fantasy Roleplaying Game (in English)

Naam Role Playing Game 

Periode Periode 4

Klas Klas 1, 2, 3

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. de Quay

Engels

Magic, epic questions, cool weapons... Is this what 
you’re looking for? And do you have what it takes 
to deal with riddles and battlefields alike? In other 
words, are you… HERO? 

In these Boni+ periods, you create your own character that 
you play during our sessions. Want to be a one-legged 
pirate that can breathe fire? Sure, go ahead. A human-sized 
teddy-bear that can change in size? Why not! You and your 
classmates form a party of awesome, fantastical creatures and 
you set off for adventure. We all speak English the whole time, 
whether it’s discussing how you could persuade that guard to 
let you into the city or the teacher giving you a description of 
the landscape. At the end, you write a letter in English to say 
goodbye to the party.

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Eindbazen  

Naam Eindbazen  

Periode Periode 4

Klas Klas 1 t/m 5

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. van Berkel

Unesco

Baas over je eigen leven 

De president van Oekraïne is premier geworden door in een 
eigen tv-show kritiek te leveren op de toenmalige regering 
en vervolgens mee te doen aan de verkiezingen. Nu leidt 
hij het land in een oorlogssituatie. Welke eigenschappen 
maken dat hij dat kan? En zou jij zoiets ook kunnen? In dit 
programma van vijf lessen gaan we aan de slag met de zeven 
eigenschappen van echte eindbazen – ook wel persoonlijke 
leiderschap genoemd – en onderzoek je hoe jij baas kunt 
worden over je eigen leven. Je wordt je bewust van zaken 
waar je invloed op hebt en kunt hebben en je bepaalt wat 
voor jou echt van belang is, zodat je in je dagelijks leven 
betere keuzes kunt maken. Baas worden over je eigen leven 
begint met een inschrijving voor dit programma! Durf jij het 
aan? 

Periode 4

Inhoudsopgave



Band  |  Klas 2 en 3

Naam Band!  

Periode Periode 4

Klas Klas 2, 3

Lestijd 40 minuten

Docent Mw. Lekkerkerker

Speel je een instrument en vind je het leuk om met 
anderen in een bandje te spelen? Mis je de lessen 
muziek en zoek je wat muzikale uitdaging? Of vind 
je het gewoon fijn om echt even muzikaal bezig te 
zijn met andere jonge muzikanten? Je bent van 
harte welkom bij dit uur!

Samen met de docent stel je doelen op waar je naar toe 
gaat werken. Je krijgt bandcoaching die gericht is op o.a. 
het creatieve proces, de samenwerking binnen de band 
en presentatievaardigheden. Ook kunnen jullie als band 
zelfstandig aan de slag.

En voor wie nog een stap verder wil: dit is een mooie 
voorbereiding op Boni Live; de bandjesavond!

Periode 4
Muziek

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Storytelling

Naam Storytelling  

Periode Periode 4

Klas Klas 2, 3, 4

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Dortant

LeVo

Vertellen kun je leren

Herinner jij je ook die ene docent, aan wiens lippen 
je altijd hing als hij of zij begon te vertellen? Of dat 
waargebeurde verhaal van die ene vlogger dat je altijd is 
bijgebleven? Verhalen worden steeds vaker ingezet om 
mensen te inspireren, aan het denken te zetten of om 
gedragsverandering te bereiken. In het onderwijs, in het 
bedrijfsleven, in het theater, in de politiek en op nog veel 
meer plekken. Door een verhaal te vertellen, geef je immers 
je publiek een beeld, een beleving. En dat blijft hangen, beter 
dan een zakelijke uitleg. Wil jij ook leren hoe je een goed 
verhaal vertelt? Geef je dan op voor deze cursus Storytelling. 
Je maakt kennis met de grondbeginselen van Storyteling, 
maar gaat vooral lekker veel oefenen, veel uitproberen en veel 
leren van elkaar.

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Graffitti muurschildering

Naam Graffitti muurschildering  

Periode Periode 4

Klas Klas 2 t/m 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Meijer

Kunst 2D

Ontwerp een grote muurschildering in graffiti

Ons Boni is dit jaar 100 geworden. Om dit te vereeuwigen 
in de kunsten, zullen de leerlingen een mooi en groot 
kunstwerk ontwerpen voor op de muur bij de ingang van de 
Notenbomenlaan. Dit word een levensgrote muurschildering, 
die voor nog eens 100 jaar zichtbaar zou zijn! Samen zullen 
we onderzoeken wat het Boni bindt en ons samen wortelt aan 
deze unieke school. Lijkt het je wat om samen onze school 
mooier te maken, schrijf je dan in. Voor vragen kan je bij 
Bernadette Herber of Gabrielle Meijer terecht. Tot dan!

Periode 4

Inhoudsopgave



Maak je eigen schilderij

Naam Maak je eigen schilderij  

Periode Periode 4

Klas 3 gymnasium

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Herber

Kunst 2D

Ontdek het plezier van schilderen en creëer 
je eigen Boni+ vak. Bedenk je eigen thema. 
Uitgangspunt is dat je vanuit het ‘doen’ leert 
schilderen. Je krijgt veel ruimte voor een brede 
interpretatie, maar wordt wel een beetje geleid. 

Door te experimenteren met verf en kwast ontwikkel en 
bepaal je je eigen richting. Bijvoorbeeld door te schilderen 
aan de hand van een thema of een bepaald uitgangspunt, 
zoals een gedicht of een foto. Docent Bernadette Herber daagt 
je uit te werken aan je beeldende ontwikkeling en grenzen te 
verleggen. 

De bedoeling is dat je aan het eind van de bijeenkomsten een 
doek hebt dat je mee kan nemen naar huis om op te hangen.

Je koopt zelf een doek. Het formaat mag je zelf kiezen. De rest 
van het materiaal wordt door school verstrekt.

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Muziek in de bovenbouw

Naam Muziek in de bovenbouw  

Periode Periode 4

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Staal

Kies je volgend jaar muziek in je pakket? Of heb 
je dit jaar geen muziek en mis je dat? Maar nog 
belangrijker, vind je het leuk om samen met 
leeftijdsgenoten muziek te maken?

Tijdens deze Boni+ gaan we vooral praktisch aan de slag. 
We denken na over hoe je een lied instudeert met een groep 
muzikanten en onderzoeken welke luister- en theoretische 
vaardigheden je daarbij nodig hebt. Het helpt hierbij als je al 
een instrument speelt of kunt zingen. 

Periode 4
Muziek

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Naam Boni debatteam  

Periode Periode 4

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Spiekman
 Hr. van Basten Batenburg

Debatteren
Periode 4

Wat hebben Mark Rutte, Nelson Mandela, Brad Pitt en John 
F. Kennedy met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal op school 
al begonnen met debatteren en kijk hoe ver zij het hebben 
geschopt!

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 bijeenkomsten leer jij wat goede argumenten zijn en ben 
je straks een meester in het overtuigen van mensen. 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. 

Vorig jaar zijn we begonnen met het debatteam en het was een groot 
succes. We hebben aan verschillende wedstrijden meegedaan en dat gaan 
we aankomende schooljaar ook weer doen. Je bent altijd welkom om een 
keer te komen kijken. Lijkt het je dan leuk? Dan kun je voor de rest van het 
jaar meedoen met het team!

Voor vragen kun je altijd terecht bij de begeleiders van het debatteam: 
Jamie Spiekman en Pim van Basten Batenburg.

Boni debatteam

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Voetbal

Naam Voetbal  

Periode Periode 4

Klas Klas 3 t/m 6

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Velt

Lijkt het jullie leuk om in periode 4 van dit 
schooljaar bezig te zijn met een lessenreeks Boni+ 
Voetbal op een leuk niveau?

De lessen zullen plaatsvinden op de sportvelden buiten. 
Schrijf je snel in voor Boni+ Voetbal! Tot dan!s!

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave

Sport



Filosofie als examenvak

Naam Filosofie als examenvak 

Periode Periode 4

Klas Vwo 4

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Lensen

Filosofie

Filosofie gekozen? Volg deze inleiding!

Je hebt een vak gekozen waar je nog nooit les in hebt gehad. 
Deze inleiding helpt je om een beter beeld te krijgen van wat 
je kunt verwachten van filosofie in 5V. 

Spelenderwijs filosoferend leren we elkaar alvast een beetje 
kennen, en krijg je een idee van de onderwerpen die in 5V 
centraal zullen staan. Daarnaast wordt je uitgedaagd om een 
filosofisch onderwerp te zoeken waar jij echt nieuwsgierig 
naar bent. Ik hoop je daar te zien! 

Meneer Lensen

Deze cursus is voor mensen die filosofie kiezen in 5 en 6V.

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Beleggen in aandelen

Naam Beleggen in aandelen  

Periode Periode 4

Klas Klas 4 en 5

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Rupert

Economie

In films en verhalen wordt het geïdealiseerd. 
Veel geld verdienen met de handel in aandelen 
op de effectebeurs. Je hoort echter alleen de 
succesverhalen. In de praktijk is het ingewikkeld 
om te voorspellen wat de koers van een aandeel 
gaat doen in de toekomst.

In het boni+ programma “beleggen in aandelen” kiezen 
jullie een bedrijf waarvan de aandelen worden verhandeld 
op de Amsterdamse effectenbeurs en gaan jullie met de 
zogenaamde fundamentele analyse en de technische 
analyse de koers voorspellen. Eventueel kunnen we met de 
totale groep een pakketje aandelen kopen. Bij voldoende 
belangstelling gaan we naar de Amsterdamse effectenbeurs 
toe om te ervaren hoe het daar toegaat.

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Experimenten met zouten

Naam Experimenten met zouten  

Periode Periode 4

Klas Klas 4 en 5 

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Acampo

Scheikunde

Zout komt in de natuur voor in de grond als steenzout op 
plaatsen waar in een geologisch verleden binnenzeeën zijn 
opgedroogd. Het is ook de belangrijkste component van de 
opgeloste stoffen in zeewater en wordt ook daaruit direct door 
verdamping van het water gewonnen.

In gebieden waar zout schaars was, is het lange tijd als betaalmiddel gebruikt 
- het woord salaris betekent letterlijk “zoutrantsoen” en was een deel van de 
betaling van de Romeinse legionair.

Zout is nog steeds ontzettend belangrijk, niet alleen om de smaak, maar ook 
voor meerdere technische toepassingen. Je gaat erachter komen wat hard 
water te maken heeft met zout.

De module betreft vooral praktisch werk. Je zult een aantal proeven met 
zouten gaan doen, waardoor je een beter begrip krijgt van zoutreacties. Je 
leert (uitgebreider) werken met een neerslagtabel en reactievergelijkingen 
opstellen. De bedoeling is echt dat je je wat meer verdiept in dit onderwerp 
van de scheikunde. 

Deze Boni+ is bedoeld voor leerlingen met scheikunde in hun pakket of profiel.

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Band  |  Klas 4 – 6

Naam Band klas 4-6  

Periode Periode 4

Klas Klas 4, 5, 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Staal

Lijkt het je leuk om samen met andere leerlingen 
uit de bovenbouw muziek te maken in een band? 
Of speel je al met anderen samen en vind je het fijn 
om op school te kunnen repeteren? Dan is dit uur 
iets voor jou!

Samen met de docent stel je doelen op waar je naar toe 
gaat werken. Je krijgt bandcoaching die gericht is op o.a. 
het creatieve proces, de samenwerking binnen de band 
en presentatievaardigheden. Ook kunnen jullie als band 
zelfstandig aan de slag.

En voor wie nog een stap verder wil: dit is een mooie 
voorbereiding op Boni Live; de bandjesavond!

Periode 4
Muziek

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Historische film

Naam Historische film  

Periode Periode 4

Klas Klas 4, 5 en 6

Lestijd 40 minuten

Docent Hr. Stoel

Geschiedenis

Een film kan leuk zijn maar ook leerzaam, de beste 
films zijn leuk en leerzaam. Iedere les wordt een 
door de docent (Heer Stoel) een gekozen deel van 
een film bekeken en geanalyseerd.

De thema’s zullen chronologisch zijn, van Ice Age tot Das 
Leben der Anderen (film over de geheime dienst van Oost-
Duitsland tijdens de Koude Oorlog). Niet alleen zullen vragen 
worden beantwoord over historische correctheid, ook wordt 
de film in de tijd geplaatst, de film zelf als een historisch 
object zogezegd. Uiteraard wordt het esthetisch aspect van 
de film ook meegenomen in de les. Misschien tot ziens in het 
Boni Filmtheater!

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Serieus theater

Naam Serieus Theater  

Periode Periode 4

Klas Klas 4, 5 ,6

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Braspenning

Drama

Theater voor de bovenbouw!

Met Serieus Theater gaan we niet alleen scenes spelen, we 
gaan ook een stapje verder!We gaan kijken wat een scene 
leuk/spannend of goed maakt. Hoe doe je dat? Wat is de 
bedoeling van de scene? Hoe maak je dat duidelijk? Wanneer 
is een scene goed en wat heb je daar voor nodig?

Een stapje verder dan alleen scenes spelen: We gaan SERIEUS 
met theater bezig.

Welke scene wil jij spelen?

Periode 4

Inhoudsopgave



Rechten

Naam Rechten  

Periode Periode 4

Klas Havo 4, 5 en vwo 5, 6

Lestijd 80 minuten

Docent Mw. Spiekman

Maatschappij

In het Boni+ uur Rechten leer je meer over het 
rechtssysteem in Nederland. We gaan in op 
verschillende rechtsgebieden, zoals het strafrecht, 
het staats- en bestuursrecht en het personen- en 
familierecht. 

We gaan onder andere kijken naar bekende zaken als het 
Marengo-proces en de Ruinerwold-zaak. Je leert antwoorden 
op vragen als wanneer iemand strafrechtelijk vervolgd kan 
worden en leert arresten lezen. Verder gaan we kijken bij een 
echte rechtszaak. We sluiten de periode af met een heuse 
oefenrechtbank!

Mocht je nadenken over een studie rechten of criminologie, 
dan is dit Boni+ uur de manier om te onderzoeken of het iets 
voor je is!

Periode 4

InhoudsopgaveInhoudsopgave



Filosofie voor 5V

Naam Filosofie voor 5V

Periode Periode 4

Klas Vwo 5

Lestijd 80 minuten

Docent Hr. Lensen

Filosofie

Socratisch schrijven

Je bent nieuwsgierig, je wil begrijpen wat je ziet, wat je 
meemaakt, wat je voelt, waarom anderen doen zoals ze doen, 
en meer. 

Tijdens dit programma ga je jouw eigen filosofische vraag 
onderzoeken in een socratisch schrijfproces. Dit houdt in 
dat je jouw vraag gaat proberen te beantwoorden door je 
eigen denken te onderzoeken, en niet door theorieën van 
andere filosofen te raadplegen. Meneer Lensen zal je hier 
individueel bij begeleiden. Er zal ook ruimte zijn voor gesprek 
met je mededeelnemers. Dit programma sluit je af met een 
persoonlijk artikel over jouw vraag. Niet voor een cijfer maar 
puur voor jezelf. 

Periode 4

Inhoudsopgave


