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Onderbouw 

De Frisse Blik   
Welke toekomstdromen hebben jij en je klasgenoten? Interview elkaar, legt het vast met de iPad en maak je eigen mini-documentaire 

Zeefdrukken   
We gaan een festival bedenken en er samen met zeefdruk een poster voor maken  
 

Anna Woltz ‘Honderd Uur Nacht’ 
Schrijfster Anna Woltz komt naar het Gerrit en vertelt over haar beroep en haar boek Honderd uur nacht. Natuurlijk mag je al jouw vragen stellen! 
  

Nowhere   
Dans, fashion, fotografie en nog veel meer komt aan bod in het uitgebreide workshopprogramma van Nowhere – een productiehuis en repetitiestudio in Amsterdam oost 
waar talenten samenkomen om zich te ontwikkelen.  

 

Archeologisch Park Xanten   
Op deze plek in Duitsland lag ooit een Romeinse stad. De brugklassers gaan er op excursie om van alles te leren over de Romeinse Oudheid. Een mooie aftrap voor het 
geschiedenistijdvak Grieken en Romeinen dat binnenkort begint 
 

Voorstelling Tinten van Aya   
Danstheater Aya komt naar het Gerrit met de voorstelling Tinten. Een intieme dialoogvoorstelling rondom de belevenissen van een danser van kleur. Met gesprek na 
afloop.   
 

Tropenmuseum   
Cultuur in de Mix. Tijdens de interactieve rondleiding maak je kennis met verschillende culturen en ga je je afvragen wat dat eigenlijk is, cultuur.  
 

Allard Pierson Museum 
Van Alexander tot Cleopatra. Hoe beïnvloeden culturen elkaar door de eeuwen heen? We gaan voor deze vraag helemaal terug naar de Griekse, Egyptische en Romeinse 
Oudheid van vòòr de christelijke jaartelling.  
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Kunstles   
Mondiale hiërogliefen. Wat dat zijn? Dat ga je ontdekken tijdens de bijzondere kunstlessen op het Gerrit. Het heeft iets te maken met een visueel schrift waarin we de 
belangrijkste begrippen van deze tijd verbeelden….  
 

Workshop Glas-in-lood 
Minihangertjes maken met een echte glaskunstenaar: ontwerpen, glassnijden en solderen.  
 

Liefde is...- Qupido   
Grenzen herkennen en accepteren. Met het lesprogramma Liefde is… van Qupido gaan we hier dieper op in. 
 

Joods Historische Wandeling   
Een indrukwekkende wandeling langs monumenten, kunstwerken en ‘struikelstenen’ ter nagedachtenis van de Holocaust 
 

Rijkshemelvaartdienst   
Hoe is het om in een ‘rafelrandje ‘ van de stad te wonen? Rijkshemelvaartdienst is zo’n plek. Een vrijplaats voor kunstenaars en vrijdenkers. Derdeklassers maken een 
kunstzinnige en interactieve wandeling die in het teken staat van Milo, hun klasgenoot die hier woonde en vorig jaar om het leven kwam.  

 

Bovenbouw 

Moneyways  
Hoe ga je om met geld zonder jezelf in de schulden te steken? De peer educators van Moneyways spreken deels uit eigen ervaring en maken het onderwerp daarmee 

bespreekbaar.  

Artis, Hortus en Micropia 
De biologieleerlingen kruipen in de huid van een gedragsbioloog in Artis, gaan op zoek naar microscopisch kleine microben in Micropia en passen de evolutietheorie toe op 

planten in de Hortus. 

Film The Social Dilemma 

Do’s en dont’s van de sociale media. Hoe wordt onze privacy beschermd en hoe voorkom je een social media verslaving. In deze film geven specialisten, activisten en 

(ex)werknemerseen kijkje in de waarheid achter de schermen bij bedrijven in Silicon Valley. 
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Column schrijven Parool – Nowhere 

Staat jouw column straks in het Parool? Je quotes op abri’s door de stad? Hoe je een goede en pakkende column schrijft leer je tijdens deze workshop onder leiding van 

twee professionele schrijvers. 

Frankey Street Art 
Misschien ken je ze wel, de kleine werkjes  van Frankey Street Art in het Amsterdamse straatbeeld. Elke week publiceert Frankey een nieuw kunstwerk in het Parool. 

Observeren, associëren, verbeelden en creëren. Dat staat tijdens deze spannende wandeltocht centraal. En de rondleiding wordt ook nog eens gegeven door de ‘master 

himself’! 

Eye Ontdek Cinema en Eye Guido van der Werve 
Twee verschillende rondleidingen. Eén over de geschiedenis van de cinema en de ander over het werk van Guido van der Werve. Een bijzondere fimmaker met werk waarin 

de nutteloosheid van het bestaan en tegelijkertijd de schoonheid ervan centraal staat.  

Molière – le Bourgeois Gentilhomme 

Film van Christian de Chalonge over het leven van sterkomiek Clavier, die als Monsieur Jourdain in dit talige Molière-theaterstuk er zo naar hunkert om tot de adel te 

behoren.  

Die Mauer – Berlin ‘61 
Film van Hartmut Schoen over de bouw en afbraak en de tussenliggende periode van de Berlijnse muur.  

Oude Kerk en Ons’ Lieve Heer op Solder 
Rondleiding door de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder in hartje Amsterdam en het oudste stenen gebouw van de stad: de Oude Kerk. Een verhaal over katholieken en 

protestanten tijdens de periode van de Reformatie en de aanloop daarnaartoe. 

Teylers Museum Haarlem 
Hoe redden de mensen zich vroeger zonder Wikipedia? Diderot en d’Alembert schreven in de 18e eeuw de Encyclopédie: de voorloper van de huidige Wikipedia zou je 

kunnen zeggen, en hét symbool van de Verlichting. Tijdens de rondleiding Wikipedia van de Verlichting leren leerlingen wat de Verlichting betekent voor de ontwikkeling 

van kunst en wetenschap.  

Stadswandeling ‘Gevelstenen’ Haarlem 
Gevelstenen vormden een houvast ter oriëntatie voor de zeventiende-eeuwse bewoners van de Nederlandse steden. Samen met historicus Peter van Graafeiland gaan we 

op zoek naar de betekenis en de functie ervan in het oude Haarlem.  
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Portretfotografie FOAM 
Hoe zorg je ervoor dat een foto echt bijzonder wordt en iets over iemand vertelt? Dat leer je tijdens de workshop Portretfotografie van Foam. 

Straatfotografie FOAM 
Tijdens de workshop straatfotografie experimenteer je met details, overzichtsfoto’s of perspectieven om je impressie van de straat weer te geven.  


