LEER VOX KENNEN
IN ELK STADSDEEL
STADSDEEL ZUID

We willen je kennis laten met Vox, maar dit kan jammer
genoeg niet op de normale manier. Je kan onze school
niet van binnen zien en het samenwerken met andere
kinderen kunnen we je niet laten ervaren. Maar één
ding kunnen we wel. Je laten zien/voelen/ervaren hoe
Vox de lesstof met de échte wereld verbindt!
Download deze poster op je telefoon en zoom in op de
verschillende stadsdelen.
Bij elk project beginnen wij met startvragen, om er
achter te komen wat je al weet.
Bedenk voor jezelf: Wat weet je al van Vox? Wat weet jij
over projectonderwijs? En wat zou je het liefste bij Vox
willen leren?

SPELREGELS

Startvraag

Je mag zelf kiezen of je deze
opdrachten (voor een deel)
online doet, in je eigen
stadsdeel of je naar alle
stadsdelen gaat.
Vraag je ouders om je te
helpen/mee te fietsen en
neem een buurmeisje/jongen
of vriendje mee!
Zorg altijd voor 1,5 meter
afstand, wanneer iemand niet
van hetzelfde huishouden is.
Kijk om je heen en veel
plezier!

STADSDEEL OOST

Leerdoel: Je kunt uitleggen welke invloed licht op een plant heeft.

Deze opdracht voor de leerlijn M&N (mens & natuur) kun je doen
in het Sarphatipark, Oosterpark en Park Frankendael of zoek in
de buurt van je huis naar een aantal bomen.

Vul in:
Ik denk dat aan de

2
3

Ga in het park een
beetje vrij staan zodat je
de lucht kunt zien, scan
deze QR-code
en luister naar
de opdracht.

kant
van de boom meer algen
groeien, omdat

Doen de QR-codes het niet of
geen extra telefoon bij je?
Kijk op het antwoordenblad,
daar staan de links naar de
filmpjes.
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ek

Ga nu weer eens terug
naar de bomen. Kies
een boom die een
beetje vrij staat, maar
niet aan een drukke
weg. Luister naar het
fragment.

Bij ons op Vox hebben we de leerlijn Kunst. Je leert dan niet
alleen kunst maken, maar ook kunst herkennen!
Opdracht: Fiets door de Pijp en
noteer drie straatnamen van schilders.
Tip: Sla de Diamantbuurt over ;-)

1.

Leerdoel: Je bent je bewust van de Middeleeuwse geschiedenis van
Amsterdam.

Op Vox hebben we de
leerlijn M&M (mens &
maatschappij), dit is een
combinatie van verschillende
vakken en hierbij hoort ook
het vak geschiedenis.
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3.

Ga nu naar de website
van het Rijksmuseum
en zoek naar de
Rijksstudio
www.rijksmuseum.nl/
nl/rijksstudio

Je kunt op deze site allerlei schilders en hun kunstwerken
vinden. Ga op zoek naar de Nederlandse schilders die je hebt
opgeschreven. Kun je ze vinden? Welk kunstwerk van één van
deze schilders vind jij het mooist en waarom?

Opdracht: Fiets naar de Zeedijk, lees het
wolkje hiernaast, ga op zoek naar het
houten huis en beantwoord de vragen:
Welk straatnummer heeft dit huis?
Wat zit er op de begane grond en hoe heet het?
Wat betekent de uitdrukking "in de aap gelogeerd"
en wat heeft dit te maken met het huis?

Extra uitdaging? Ga op zoek naar het tweede houten huis in
Amsterdam en maak een selfie van jou en het huis.
Hint: dit is in de buurt van het Spui en je mag natuurlijk Google gebruiken.

Rond het grote bleekveld, in de buurt van het houten huis, zie je
echte Amsterdamse huizen met mooie gevels.
Hoeveel huizen hebben een klokgevel?
Waarom heet dit een bleekveld?

STADSDEEL WEST

Leerdoel: Je kunt jezelf presenteren door
verschillende Engelse woorden te gebruiken.

Ken jij De Hallen? Dit is
een bruisend centrum voor
mode, kunst, cultuur,
horeca en ambacht. Al is
het nu dan iets minder
bruisend door corona,
maar normaal
gesproken vind je hier
veel verschillende mensen
en talen. Dus je raadt het
vast al, deze opdracht is
voor de leerlijn Talen!
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Ga voor een aantal
bomen staan, scan
deze QR-code met je
camera en luister
naar Willem, onze
biologie-docent.

Leerdoel: Je maakt kennis met bekende Nederlandse schilders.

CENTRUM
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Startvraag > Oriënteren > Onderzoek > Presenteren > Terugkijken

HOE WERKT HET?

Eigenlijk vind
je die verschillende
culturen overal terug:
het eten, de bioscoop
en in de bibliotheek.
Kijk eens om je heen,
welke culturen zie je
allemaal?

STADSDEEL NOORD
Leerdoel: Je past je kennis van rekenen toe in een complexe situatie.

Als je met het pontje het IJ over gaat, zie je een grote toren,
dit is de: A'DAM Toren. Wij zijn benieuwd of jij kan berekenen of
inschatten (zonder op te zoeken) hoe hoog deze toren is.
Bedenk voor jezelf de antwoorden op
de reflectievragen:
Welke berekening
heb je gebruikt?
Tips:
Welke hulp heb je
- Hoe groot is één raam?
gehad?
- Wat weet je van "op schaal"?
Wat heb je op de
- Hoe groot schat je
basisschool geleerd om
de gebouwen erom heen?
dit te kunnen uitrekenen?
En, hoe hoog denk je?

Opdracht: Presenteer jezelf door een filmpje!
We dagen je uit om een
Instagram Story te maken! Kies
hiernaast een aantal Engelse
woorden die je er in gaat
gebruiken. Hoe meer woorden,
hoe meer punten. Kan je niet zo
goed Engels? Geen stress, dan
doe je het in het Nederlands en
probeer je af en toe een Engels
woord te gebruiken.
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Vergeet niet ons te taggen op Instagram
@voxcollege, dan kunnen wij jouw Story delen!
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Nu ben je vast nieuwsgierig naar onze school! Fiets eens naar
Vox, dan kun je meteen even kijken hoe de route naar school zou
zijn.
Op het schoolplein hebben we berichtjes voor je achter gelaten.
Gooi je antwoordenblad in de brievenbus, we willen graag alles
lezen. We hopen je snel in het echt te kunnen ontmoeten!

