
Persoonlijke 
ontwikkeling

Iedereen heeft iets waar hij of zij 
goed in is of talent voor heeft.

Het Dongemond college wil leerlingen helpen hun 
talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. 
Daarom staan er in onze lessentabel in ieder leerjaar 
twee lesuren per week voor persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens deze uren worden onze leerlingen begeleid 
bij het ontdekken en tot ontwikkeling brengen van 
hun talenten: de leerlingen kiezen zelf welk 
aangeboden onderwerp hun voorkeur heeft.

Eventueel kan de leerling er ook voor kiezen om 
een ontstaan hiaat in kennis weg te werken. 
De uren persoonlijke ontwikkeling worden 
aangeboden tot aan de examenklassen.



Persoonlijke ontwikkeling
Made

De aangeboden onderwerpen:

Persoonlijke ontwikkeling
Vmbo Raamsdonksveer

De aangeboden onderwerpen:

fitness/leefstijl 

groene spelen / spelverdieping

demo turnen 

buitensport 

looptraining 

dans 

Young Impact 

songwriter 

zingen 

filmmuziek

musical

folk

muziek & theater

experimenten

programmeer je 3D wereld

Lego Mindstorms 

computervormgeving 

herdenken & vrijheid 

mixed media 

portret boetseren 

zeefdrukken 

van spelen naar maken 

mode en milieu 

streetfood

vakondersteuning

Onderbouw klas 1 en 2

sing and songwriter

kennismaken met Duits

DC-tabatta Bootcamp

ondersteuning Nederlands

Arduino

handletteren

theatertechniek

klimmen

Spaans

Russisch

beats

ecologie

afrodance

soundtechniek

Lego Mindstorm

experimenteren bij biologie

presentatietechnieken

biologische gipsmodellen

ondersteuning Duits

drama

jong en ondernemen

natuurrampen

Pop-Art

Bovenbouw klas b3,k3,t3

een reis om de wereld

bouw, wonen en interieur

beursspel

fitness ,gezondheid en voeding

fotografie

bakken

onderzoeken en ontwerpen

pretpark

crossfit en zelfverdediging

www.dongemondcollege.nl

http://www.dongemondcollege.nl


Persoonlijke ontwikkeling
Havo/vwo Raamsdonksveer

De aangeboden onderwerpen:

Bovenbouw klas a4,a5,h4

geluk

film en geschiedenis

Anglia Engels, Delf Frans, Dele Spaans

highschool guitarclass

zeefdrukken

portretschilderen

arduino

fotografie

wereld van verschil

volleybal

bandchoaching

beats

tennis

aansluitingsprogramma htl wia/wib/ne/gs/ak

vakondersteuning wi/ne/gs/ak/en

debatteren

motorvoertuigtechniek Theorie

sk/na proeven

ondernemerschap

EHBO

photoshop

skateboarden

illustraties drukken

wijkonderzoek

Zelf een film maken (2 vwo 6 leerlingen)

Bekijk het complete aanbod op

Onderbouw klas 1,2,3

bootcamp

brushlettering 

computervaardigheden

dans

ondersteuning kernvakken

film en geschiedenis

fotografie

gamedesign

Japans

leren/leren

Minecraft

Plastic Funtastic

portretschilderen

schaken

skateboarden

solid works

soundtechniek

Spaans introductie

survival

zeefdruk

www.dongemondcollege.nl

http://www.dongemondcollege.nl

