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Keuzevakken
Op het Da Vinci College Lammenschans maken alle
leerlingen in klas 1 en klas 2 een keuze voor een extra
vak. Leerlingen kunnen kiezen uit sport, dans, arts en
techniek. In leerjaar 1 krijgen onze leerlingen 4 lesuren
voor hun keuzevak en in leerjaar 2 is dat 2 lesuren.

Sport

Gedurende het jaar worden er een aantal buitenschoolse
sportactiviteiten aangeboden. Zo komen bijvoorbeeld
skiën, snowboarden, squash, golf, waterskiën, slacklining
en turnen in de turnhal aan bod. Wie veel plezier in
bewegen heeft en zichzelf graag wil verbeteren, gaat een
mooie tijd in de Sportklas tegemoet Onze school maakt
deel uit van het Landelijk Netwerk Sportaccentscholen.
Dit biedt een kwaliteitsgarantie voor de inhoud van
het lesprogramma. Daarnaast wordt er jaarlijks een
interscolaire sportdag georganiseerd voor 2e klas
leerlingen met het keuzevak Sport.

Dans

Bij dans krijgen de leerlingen les in verschillende dansstijlen,
zoals: streetdance, clipdance, moderne dans, klassiek
ballet, jazzdans en musical dans. Door het jaar heen zijn er
verschillende optredens waaraan mee wordt gedaan. De lessen
worden gegeven door gediplomeerde dansdocentes in onze
eigen danszaal op school.

Arts

Dit vak bestaat uit een mix van muziek, theater en kunst.
Acteren, decors ontwerpen, muziek maken, zingen en
handvaardigheid. Wij bieden met Arts van alles wat.
Een mooi programma voor de creatieve leerling!

Techniek

Werken met robots, brugconstructies en raketten bouwen;
uw kind ontdekt bij techniek veel verschillende technische
toepassingen. Dit vak is een goede voorbereiding op alle
technische (v)mbo-opleidingen.
Bovenstaande uren zitten in onze reguliere lessentabel. De
leerlingen gaan hiervoor dus niet langer naar school.

Kosten

De bijdrage voor de keuzevakken bedraagt €75,- per jaar.
Hier betalen we o.a. theateruitjes, musicalvoorstellingen,
sportactiviteiten en extra bouwmaterialen van.

Highschool

Het Leonardo College biedt voor getalenteerde leerlingen
Highschool aan, waarbij leerlingen onder schooltijd trainen
in hun eigen sport. Ook leerlingen van het Da Vinci College
Lammenschans kunnen zich hiervoor opgeven. Het Highschool
programma staat open voor sportieve, enthousiaste leerlingen
die buitengewoon getalenteerd zijn in een bepaalde sport.
Zij krijgen tweemaal per week onder schooltijd training
van specialisten in hun sport. Samen met sportbonden en
verenigingen werken we zo aan hun sportieve talent.
De sporten die we nu aanbieden zijn o.a. voetbal, basketbal,
turnen, hockey, korfbal, tennis en zwemmen. Deze sporten
worden aangeboden samen met verenigingen in de regio.
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