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In oosterhesselen 

valt iets te kiezen 

We vinden het belangrijk dat jij je op je plek voelt op het Esdal College in Oosterhesselen. 

Daarom geven we je veel persoonlijke aandacht en helpen wij je bij het ontdekken van je  

talenten. Kun jij heel goed sporten, ben je super creatief, wil je graag koken of ben je  

geïnteresseerd in techniek?  

 

Elke periode kun je kiezen uit een workshop uit onze vier werelden: 

• sport en gezondheid 

• groen en voeding 

• technologie en jonge onderzoeker 

• kunst, cultuur en media 

 

Zo kun je de ene periode kiezen voor kunst, cultuur en media en een andere periode voor  

bijvoorbeeld technologie en jonge onderzoeker. Je hoeft niet altijd te kiezen voor een andere 

wereld. Ben je heel sportief en kun je niet goed stil zitten, dan kun je meerdere periodes kiezen 

voor sport en gezondheid. Elke periode wordt er weer een andere workshop gegeven. 

Keuze genoeg dus! 
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De wereld van  

sport en gezondheid 

Om gezond te blijven zijn gezonde voeding en 

beweging belangrijk. In de wereld van sport 

en gezondheid komen beide onderdelen aan 

bod. 

 

Naast de 4 lesuren sport die al in het  

lesrooster staan, kun je nog voor 2 extra 

uren sport en gezondheid kiezen. Je zult  

kennismaken met sporten die je tijdens de 

gymles niet zo snel krijgt. 

 

Je volgt verschillende onderdelen op school, 

maar ook op locaties in de regio. Soms met 

een sportdocent van school, soms met een 

sportinstructeur. 

 

Naast zelf sporten geven, we ook aandacht 

aan: samenwerking, leidinggeven en  

gezondheid.  
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De wereld van  

groen en voeding 

Om een gezonde maaltijd te kunnen maken, heb je ook gezonde producten nodig. In de wereld 

van groen en voeding verbouw je groente en verwerk je het in de keuken. 

 

Esdal College Oosterhesselen heeft een eigen volkstuin naast de school. In het voorjaar worden  

er verschillende groenten geplant. Om deze planten goed te kunnen laten groeien, moet de tuin 

goed onderhouden worden.  

 

De leerlingen helpen met planten, onkruid wieden, water geven en oogsten. Wat je oogst moet je 

ook opeten, daarom zul je ook de keuken in gaan om met de producten te koken.   

 

Daarnaast zullen we ook een kijkje nemen bij boerderijen in de buurt. Welke werkzaamheden 

zijn er zoal op een boerderij en wat moeten boeren doen om duurzaam te verbouwen? 

 

De bloemen en kalebassen uit de tuin zullen gebruikt worden om onder andere bloemstukken te 

maken. 
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De wereld van  

technologie en  

jonge onderzoeker 

Werk jij graag met je handen en maak je graag handige dingen? Ben je geïnteresseerd in alles 

wat met proefjes en technologie te maken heeft? Dan is de wereld van technologie en jonge  

onderzoeker iets voor jou. 

 

Met 3D-tekenprogramma’s, zoals Sketchup en Tinkercad,  

ontwerpen we tijdens lessen producten die we hierna  

kunnen printen met de 3D-printers. 

 

Ben jij ook benieuwd hoe het er in de toekomst uit gaat zien? 

Wat zal er in de toekomst allemaal door robots worden gedaan? 

Robotica zal heel veel ingezet worden in de techniek, de zorg 

en bij ons thuis. Bij Robotica kun je je eigen robot bouwen en 

programmeren. 

 

Met onze nieuwe laserbox toveren we ontwerpen die gemaakt 

zijn op papier of op de computer om tot prachtige producten.  

Het proces van ontwerp tot eindproduct kan hiermee worden  

gerealiseerd. 

  6 



 

7  

In de wereld van kunst, cultuur en media heb je de mogelijkheid om jouw creatieve en culturele 

talenten te ontwikkelen.  

 

Bij kunst, cultuur en media ga je verschillende vormen van kunst tegenkomen. Je kunt daarbij 

denken aan dans, toneel en grimeren. 

 

Het maken van foto’s is vandaag de dag geen bijzonderheid meer. We pakken ons mobieltje en 

klikken er lustig op los. Maar hoe maken we nu het perfecte plaatje?  

Dat ga je leren bij fotografie. Op school is een green screen, waardoor je jezelf zomaar in een 

andere wereld kunt neerzetten, bijvoorbeeld in de zee of als nieuwslezer bij het journaal. 

 

Ook als je hartstikke dol bent op tekenen of knutselen, is kunst, cultuur en media een goede 

keus. Zowel met verf, de naaimachine of computer kun je prachtige dingen ontwerpen. 

De wereld van  

kunst, cultuur  

en media 
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