Atheneum

Een zee aan mogelijkheden!

Ben je slim, nieuwsgierig en houd je van
een extra uitdaging? Dan is het atheneum
een opleiding die goed bij jou past! Op het
atheneum van RSG Simon Vestdijk krijg je
niet alleen de gewone vakken, maar kun
je kiezen tussen twee richtingen: WON
(wetenschapsoriëntatie) en Technasium
waar het vak Onderzoek & Ontwerpen
(O&O) gegeven wordt. Door deze extra
keuzemogelijkheden bereiden we je zo
goed mogelijk voor op de universiteit.
WON
WON staat voor Wetenschaps Oriëntatie
Nederlanden. In het eerste en tweede
jaar krijg je ongeveer vier uren per week
WON les. Je maakt kennis met bijna alle
wetenschappelijke begrippen. Tijdens de
WON lessen in de eerste twee jaar werk
je vaak in groepjes aan een opdracht. De
opdracht is een klein onderzoek waarbij
je de resultaten na een aantal weken
presenteren. Een goede voorbereiding
op de universiteit! Check ook even www.
wonakademie.nl.
Technasium
Op het technasium krijg je het vak Onderzoek & Ontwerpen. Je werkt samen met
medeleerlingen aan projecten. Tijdens de
projecten kom je twee keer per week bij
elkaar in een werkplaats. Je ontwerpt en

bouwt bijvoorbeeld een schaalmodel van
een energiezuinig huis. Of je kunt gaan
nadenken over vragen als: wat is er buiten
ons zonnestelsel en hoe komen vlinders
aan hun kleuren? Daarnaast kun je ook
werken aan een steeds snellere Solar Boat
of meedoen in de Lego League!
Maar het belangrijkste wat je leert is
samenwerken. Met je team werk je aan
oplossingen voor kleine en grote problemen (of uitdagingen, het is maar net hoe
je het ziet). Je komt erachter welke rol het
best bij jou past, neem jij het voortouw,
hak jij de knopen door of werk jij juist
liever achter de schermen? Waar liggen
jouw interesses of waar wil je aan werken!
Wil je meer weten over het Technasium,
kijk dan op www.technasium.nl.
Maatwerk en ICT
Op het atheneum van RSG Simon Vestdijk leer je kritisch te denken. De docenten
proberen jouw nieuwsgierigheid te prikkelen en jouw creativiteit te stimuleren.
Niet alleen bij de WON en Technasium
lessen, maar ook bij de andere vakken.
Daarbij maken we ook gebruik van digitale leermiddelen zoals de IPad. Hierdoor
leveren we nog meer maatwerk en bieden
we wat je nodig hebt.

Talenturen
Wanneer je werk op orde is kun je
één of twee keer in de week extra
lessen volgen. Leer tijdens deze vrije
uren bijvoorbeeld een vreemde taal
of Filosofie, maar ook meedoen aan
een schoolorkest of musical kan. Op
die manier kun je je breed ontwikkelen
en doen waar je goed in bent. Deze
uren noemen we Talenturen.

Studie Stilte Uren
We bieden iedereen in de onder- en
bovenbouw Studie Stilte Uren. Twee
keer per week is er ruimte om – onder
toezicht van een docent – zelfstandig
bezig te gaan met je huiswerk. Wanneer je thuis komt ben je grotendeels
klaar met je werk!

Meer info
Wil je meer weten over het
atheneum en de school dan kun
je kijken op de website:
www.vestdijk.nl

Contactgegevens
Harlingen
Dhr. E. Donker
(teamleider onderbouw atheneum)
Tel. 0517 - 43 29 00
E-mail: e.donker@vestdijk.nl

Je kunt natuurlijk ook altijd contact
met ons opnemen.
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