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Dit ontwerp omvat drie projecten (een spel maken, een speurtocht uitzetten en 

een theatervoorstelling maken) voor mavo 3, en een masterclass coaching voor 
bovenbouw-leerlingen in de school. In de ontwerpen komen steeds de vijf 
kernwaarden van het Edith Stein College (ESC) terug:  

 

 
 
Uitgangspunten van de projecten 

• -de projecten hebben een creatieve component (spel, speurtocht, theater) 
• -in de projecten komen de waarden van de school terug 

• -er wordt beroep gedaan op expertise van buiten de school 
• -leerlingen hebben keuzevrijheid  
• -er wordt gebruik gemaakt van een activerende didactiek/van ontwerpen 

leren 
• -opbrengsten worden gedeeld, ook met ouders  

 
De drie projecten zijn uitgesmeerd over drie perioden van mavo 3.  
 

Periode 1 (t/m rapport 1)  
 

Produceren van een spel 
 

• Start: medewerker/fabrikant/vertegenwoordiger Ravensburger (of ander 

merk) geeft een college over… 
• Het maken van ‘spellen’ EN geeft de opdracht een spel te maken (samen 

met de docent PV 3 mavo)  
• Leerlingen kiezen groep om opdracht uit te werken 
• Leerlingen kiezen spel 

• Groep ontwerpt tijdens de lessen het spel 
• Activerende didactiek/ontwerpend leren/vraag gestuurd 

• Vijf ESC-waarden 
o Vertrouwen: in zichzelf, in groepsleden, in opdracht 
o Betrokkenheid: bij elkaar en bij de opdracht 

o Integriteit: hoe ga je met elkaar om in deze samenwerking en in het 
spel 

o Vrijheid: keuze spel; keuze groep; keuze thema 
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o Groei: ontwikkeling in dit proces, verwerkt in portfolio en 

eindpresentatie 
• Eind: presentatie aan directeur, docenten en ouders 

 

Periode  2 (t/m rapport 2) 
 
Speurtocht Den Haag Centrum 

 
• Start: iemand van de gemeente Den Haag (VVV) doet de aftrap en geeft 

college over functie van Den Haag: politieke hoofdstad, toeristische 
trekpleister, veel musea. Opdracht: speurtocht voor klas 1 
introductiedagen volgend schooljaar/ 

• Leerlingen kiezen groep om samen de opdracht uit te werken 
• Leerlingen kiezen thema* van de speurtocht 

• Groep ontwerpt tijdens de lessen de speurtocht mbv foto’s, filmpjes, 
website 

• Activerende didactiek/ontwerpend leren/vraag gestuurd 

• Vijf ESC-waarden 
o Vertrouwen: in zichzelf, in groepsleden, in opdracht 

o Betrokkenheid: bij elkaar en bij de opdracht 
o Integriteit: hoe ga je met elkaar om in deze samenwerking en 

tijdens een speurtocht 

o Vrijheid: keuze speurtocht; keuze groep; keuze thema 
o Groei: ontwikkeling in dit proces, verwerkt in portfolio en 

eindpresentatie 
• Eind: speurtocht met ouders en dezelfde heer/dame van de gemeente/VVV 

voor feedback 

 

Periode 3 (t/m rapport 3) 

 
Theatervoorstelling Edith Stein 

 
• Start: Directeur geeft een college over theater EN geeft de opdracht een 

theatervoorstelling te maken over het leven van Edith Stein. Wat komt er 
allemaal bij kijken om een theaterproductie te maken? 

• Leerlingen en docent verdelen de productie: algemeen voor iedereen, het 

verzamelen van bronmateriaal en daarna schrijvers, spelers, 
toneel/licht/geluid, communicatie/marketing 

• Leerlingen kiezen groep om opdracht uit te werken 
• Activerende didactiek/ontwerpend leren/ 
• Vijf ESC-waarden 

o Vertrouwen: in zichzelf, in groepsleden, in opdracht 
o Betrokkenheid: bij elkaar en bij de opdracht 

o Integriteit: hoe ga je met elkaar om in deze samenwerking en in 
een toneelproductie 

o Vrijheid: keuze spel; keuze groep; keuze thema 

o Groei: ontwikkeling in dit proces, verwerkt in portfolio en 
eindpresentatie 
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• Eind: voorstelling aan directeur, leerlingen klas1 en 2 en ouders en 

belangstellende docenten 

 

Coaching 

• Coaching is op persoonlijke ontwikkeling, motivatie, groei, bewustwording, 
samenwerking 

• Leerlingen uit klas 3 kunnen kiezen om gecoacht te worden door leerlingen 
uit klas 4havo/5vwo 

• Leerlingen uit klas 4 havo en 5 vwo kunnen kiezen om de Masterclass 
coachen te volgen en leerlingen uit klas 3 te coachen en ontvangen na 
deze periode een CERTIFICAAT COACHING. 

 

Benodigdheden 

• Spel: Intertoys, Ravensburger, docent beeldende vorming 
• Speurtocht: Musea DH Centrum, VVV, ProDemos, Gilde Den Haag, 

Religieuze instanties 

• Theater: directeur school, directeur Theater aan het Spui, docenten drama 
• Coachingsvaardigheden: theorieën Transactionele Analyse, systemisch 

werken, NLP, literatuur 

• waarden/coaching 


