“Ben je creatief, sportief of juist
nieuwsgierig naar de wereld om
je heen? Blink uit bij de speciale
talentlessen van AMS Grow”
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wilt, LUKT altijd!

Alle academies op een rij
NATURE CLASS
Stap in de wereld van de natuur!
Bij Nature Class ontdek je de verschillende facetten van de natuur. Je ontdekt en ervaart
een totaal nieuwe beleving in alles om je heen, met wat er leeft, groeit en bloeit.

ART FACTORY
Welkom in ons atelier!
Bij de Art Factory nemen wij jou mee op expeditie. Zo ontdek je nieuwe materialen en
technieken, doorloop je een creatief ontwerpproces en leert samen met klasgenoten
oplossingen te vinden voor beeldende problemen.

MUSIC STAGE
Dat klinkt goed!
Bij Music Stage nemen wij jou mee in de veelzijdige wereld van de muziek. Binnen Music
Stage leer je veel instrumenten bespelen, ga je aan de slag als DJ en maak je kennis met
veel facetten binnen de muziekindustrie.

GROW SPORTS
De sportwereld aan jouw voeten!
In deze module willen wij je zo breed mogelijk kennis laten maken met de sportwereld,
rekening houdend met de hedendaagse sporten.

TOOLS & CRAFTS
Leren door doen!
Bij Tools & Crafts nemen we je mee in de wereld van techniek! De techniek kenmerkt
zich door de snelle ontwikkeling hiervan. Je ontdekt nieuwe gereedschappen en materialen.

COOKING CLASS
Koken smaakt naar meer!
Bij Cooking Class maak je spelenderwijs kennis met smaakontwikkeling.

TECHNOLOGY & DEVELOPMENT
De modernste techniek gewoon op de AMS!
In de talentstroom Technology & Development leer je heel veel over moderne technologie
zoals drones, 3D ontwerpen en robotica. Je gaat vooral praktisch aan de slag met moderne
techniek.

TRAVEL ACADEMY
Ontdek de wereld!
Heb je interesse in verschillende culturen en talen? Vind je het leuk om te ontdekken welke
wereldwonderen er zijn, welke wereldgerechten je kunt koken of welke talen, sporten en
kunst ze in andere landen hebben? Kies dan voor Travel Academy!

NATURE CLASS

Stap in de wereld van de natuur!
Bij Nature Class ontdek je de verschillende facetten van de natuur.
Je ontdekt en ervaart een totaal nieuwe beleving in alles om je heen,
met wat er leeft, groeit en bloeit.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij geven jou een uitdagende leeromgeving waarin
de natuur centraal staat. Je gaat op een actieve en
uitdagende manier op onderzoek uit in opdrachten die jou
leren om op een andere manier te kijken naar alles wat
er leeft. Alle opdrachten kunnen niet in een vast patroon
worden gegeven, omdat veel afhangt van het weer en de
tijd van het jaar.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent nieuwsgierig, ondernemend en ontdekkend. Je
wilt graag de handen uit de mouwen steken. Je bent
enthousiast en kunt goed samenwerken. Je gaat graag
naar buiten en bent zeker niet bang om vieze handen te
krijgen.

Wat gaan we allemaal doen in Nature
Class?

De modules die binnen Nature Class worden aangeboden
zijn:
• Water.
Hierin staat ons drinkwater, de kwaliteit van het water en
wat er in het water leeft centraal, met als afsluiting een
bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie.
• Bijen in Nederland.
De honingbij, wilde bij en hommel passeren hier de revue.
Het grote bijenhotel gaat ook een rol spelen in het
observeren en noteren van bijen. Met behulp
van een opengewerkt bijenhotel kunnen we
een kijkje binnenin nemen.

• Wat Groeit daar?
Met behulp van kas en schooltuin ga je je eigen groentes
en bloemen kweken. Denk daarbij aan tomaten,
aardbeien, radijs, en zonnebloemen. We kijken naar
diverse manieren in het vermeerderen van planten
en determineren wilde planten in bermen en aan de
slootkant.
• Dieren bij ons op school.
Hierin worden alle dieren behandeld die op school
aanwezig zijn: konijnen, hamsters, cavia’s, geiten, kwartels,
wandelende takken, Afrikaanse reuzenslakken, vissen en
Amerikaanse rivierkreeften.
• Diversiteit.
Dit is een module waarin diverse opdrachten zijn
geplaatst: Texturen uit de natuur. Foto-opdracht De Vier
Jaargetijden. Wat vliegt daar? Dit ben ik-poster. Groen in
de stad.

Met het oog op de toekomst…

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende werkstukken en
toegepaste technieken krijgen hierin een belangrijke
plaats. Dit portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze aan
het einde van de onderbouwperiode.
Nature Class is een mooie opstap naar een vervolg in de
afdeling groen. Alle opgedane kennis en ervaringen neem
je mee en kun je daar inzetten en gebruiken.

ART FACTORY

Welkom in ons atelier!
Bij de Art Factory nemen wij jou mee op expeditie. Deze expeditie
kenmerkt zich door de vele nieuwe dingen die je mee gaat maken. Zo
ontdek je nieuwe materialen en technieken, doorloop je een creatief
ontwerpproces en leer je samen met klasgenoten oplossingen
te vinden voor beeldende problemen.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden jou een lokaal vol creativiteit en uitdaging.
Graag begeleiden wij jou om jouw talent voor ontwerpen
en uitvoeren van allerlei creatieve zaken verder te
ontwikkelen. Ons palet aan opdrachten is erg
breed en biedt voor iedereen een wereld vol uitdagingen.
Uiteraard is er ruimte genoeg om zelf ook met eigen
ideeën te komen.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent nieuwsgierig, je houdt ervan te experimenteren en
problemen op te lossen. Je bent actief en creatief. Je laat
je niet makkelijk uit het veld slaan en je staat open voor
feedback die je krijgt. Jij leert met klasgenoten, maar ook
van klasgenoten. Samenwerken met anderen is voor jou
vanzelfsprekend.

Wat gaan we allemaal doen bij de Art
Factory?

Zoals gezegd krijg jij een rijk palet aan opdrachten.
Tekenen, schilderen, handletteren, grafische
technieken, textiel, verschillende bevestigingstechnieken,
boetseren, kunst en cultuur; het komt allemaal aan bod!
Maar we gaan ook op expeditie met animatie. Niet meer
weg te denken! Iedereen weet wat het is…. Maar hoe
wordt het gemaakt? Hoe is het ontstaan? Animatie als
kunstvorm? En vooral ook lekker zelf aan de slag met het
maken van een animatie! De eindproducten krijgen een
speciale plek in school.
Ook zal er een aantal keren per jaar een expositie worden
georganiseerd, waarvoor jij jouw familie uitnodigt om een
kijkje te komen nemen!

Met het oog op de toekomst…

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende werkstukken en
toegepaste technieken krijgen hierin een belangrijke
plaats. Dit portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze
aan het einde van de onderbouwperiode. Tijdens
de Art Factory-lessen krijg je zelfs al informatie die
zeer bruikbaar is voor het maken van een eventueel
kunstexamen aan het einde van de bovenbouwperiode.

MUSIC STAGE

Dat klinkt goed!
Bij Music Stage nemen wij jou mee in de veelzijdige wereld van de
muziek. Binnen Music Stage leer je veel instrumenten bespelen, ga
je aan de slag als DJ en maak je kennis met veel facetten binnen de
muziekindustrie. Je leert samenwerken in een band, opnemen en
uitvoeren van nummers en je doorloopt een creatief ontwerpproces
tijdens het schrijven van je eigen compositie!

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden jou een mooi muzieklokaal vol met
verschillende instrumenten en mogelijkheden. Graag
begeleiden wij jou om jouw talent voor muziek verder te
ontwikkelen. De opdrachten zijn breed en bieden voor
iedereen genoeg uitdagingen, maar daarbinnen is er ook
ruimte voor keuze in een bepaald instrument of digitale
muziek om je juist in te verdiepen. Uiteraard is er ook
ruimte om zelf met eigen ideeën te komen.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent nieuwsgierig, je houdt ervan te experimenteren en
problemen op te lossen. Je bent actief en creatief. Je staat
open om met klasgenoten samen te werken aan mooie
muzikale projecten. Je laat je niet makkelijk uit het veld
slaan en je staat open voor feedback die je krijgt.

Wat gaan we allemaal doen bij Music
Stage?

Je krijgt opdrachten binnen verschillende modules. Zo leer
je de basis van verschillende instrumenten bespelen,
speel je in een band, brengen we een bezoek aan een
studio, componeer je je eigen muziek en neem je je eigen
nummer op in een studio. Je gaat ook aan de slag als DJ
en maakt je eigen muziek en mixen met behulp van
samples. Iedere module wordt afgesloten met een
podiumpresentatie of met een opname van de door jou
gespeelde of gemaakte muzieknummers. Dit bouwen we
uiteraard rustig op en hierin word je goed begeleid.

Met het oog op de toekomst…

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende opnames en gemaakte
composities krijgen hierin een belangrijke plaats. Dit
portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze aan het einde
van de onderbouwperiode.

GROW SPORTS

De sportwereld aan jouw voeten!
In deze module willen wij je zo breed mogelijk kennis laten maken
met de sportwereld, rekening houdend met de hedendaagse
sporten. Samen sporten en leren samenwerken zijn hierbij twee
belangrijke aspecten waarop we ons zullen richten.

Wat kun je van ons verwachten?

Sportdisciplines die je niet zo snel in de L.O.-lessen
tegenkomt, willen we juist tijdens GROW XL Sport gaan
beoefenen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan
seizoensgebonden sporten. Op deze manier kun je jouw
sportkennis verbreden en je verder ontwikkelen op
sportief gebied.

Wat verwachten wij van jou?
•

•

•
•

Tijdens de module kan het zijn dat je op een ander
tijdstip dan het ingeroosterde lesuur, op een plek
buiten school, een activiteit van GROW XL Sports
hebt. Dat kan dus ook later op de middag zijn. Een
flexibele houding van jou hierin is noodzakelijk.
Theorielessen over bepaalde sporten horen erbij. Je
kennis hiervan kan in een toets worden gemeten. We
verwachten van jou dat je hier serieus mee omgaat.
Natuurlijk ben je enthousiast en gemotiveerd om alle
aangeboden sporten te beoefenen.
Je bent bereid samen te werken met leerlingen uit
andere klassen.

Wat gaan we allemaal doen bij Grow XL
Sports ?

Jaar 1: In het eerste leerjaar starten we met de module
Get Fit. In deze module maak je kennis met sporten
als steps, crossfit en fitness. Ook theorielessen over
(gezonde) voeding zullen tijdens deze module een plek
krijgen.
Verder is er de module Denksport. Schaken, dammen,
sjoelen, kaarten, darten en poolen zijn dan onderdelen
die voorbij komen. Tactisch inzicht kan hier een enorm
voordeel zijn.
Terugslagspelen waaronder tafeltennis, speedminton en
squash vormen ook een module. Reactievermogen speelt
hierbij een belangrijke rol.
Aan het einde, zo tegen de zomer, willen we nog een
module Watersport met jullie doen. Hierbij kun je denken
aan zwemmen, waterpolo en suppen.

Jaar 2: In het tweede leerjaar gaan we verder met Get Fit.
Met verschillende manieren van cardiotrainingen laten
we jullie ervaren hoe je eenvoudig en laagdrempelig kan
trainen. Mogelijk koppelen we hier een minitriatlon aan.
Verder komt er een module recreatiesport voorbij. Je kunt
hierbij denken aan sporten zoals jeu-de-boules, kubben,
voetvolley, boogschieten, nerf-combat en klimmen.
Vechtsporten zoals boksen, karate en judo zullen in het
tweede leerjaar ook niet ontbreken. Conditie en
doorzettingsvermogen zijn twee belangrijke aspecten
hierbij.
Verder willen we ook aandacht besteden aan sporten in
de winter. Je kunt dan denken aan mountainbiken en
droogtrainingen ter voorbereiding met als uiteindelijke
doel schaatsen, skiën en snowboarden.
In de module doelsporten richten we ons op handbal,
zaalvoetbal en tjoekbal. Samenwerking staat hier hoog in
het vaandel.
Ook vergeten we de racketsporten niet. Naast een stukje
theorie, denken we hierbij aan tennis en padeltennis. Een
mooie combinatie van techniek en tactiek komen hier
samen.
Tot slot willen we in deel 2 van de watersportmodule met
jullie gaan snorkelen, reddingzwemmen, kanovaren en
zeilen.

Met het oog op de toekomst...

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende werkstukken en
toegepaste technieken krijgen hierin een belangrijke
plaats. Dit portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze aan
het einde van de onderbouwperiode.
Wil je verder in de sport of kies je een opleiding in de
richting van uniformberoepen? Het volgen van GROW XL
Sports kan dan heel slim zijn. Deze module kan je dan veel
profijt opleveren.

TOOLS & CRAFTS

Leren door doen!
Bij Tools & Crafts nemen we je mee in de wereld van techniek! De
techniek kenmerkt zich door de snelle ontwikkeling hiervan. Je
ontdekt nieuwe gereedschappen en materialen. Je leert omgaan met
handgereedschappen en basisvaardigheden.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden jou een lokaal vol creativiteit en uitdaging.
Graag begeleiden wij jou om jouw talent voor techniek te
ontwikkelen en bij het uitvoeren/maken van verschillende
basisvaardigheden en opdrachten. De opdrachten die wij
aanbieden zijn erg breed en bieden voor iedereen een
wereld vol uitdagingen. Uiteraard is er ruimte genoeg om
zelf ook met eigen ideeën te komen.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent nieuwsgierig, je houdt ervan om praktisch
en technisch bezig te zijn. Je bent actief en denkt in
oplossingen. Je laat je niet makkelijk uit het veld slaan
en je staat open voor feedback die je krijgt. Jij leert met
klasgenoten, maar ook van klasgenoten. Samenwerken
met anderen is voor jou vanzelfsprekend.

Wat gaan we allemaal doen bij de Tools &
Crafts?
Je krijgt opdrachten die te maken hebben met: bouwen,
wonen en interieur en met produceren, installeren en
energie. Hierbij kun je denken aan hout, metaal, elektra,
kunststof, tekenen (cad-programma, technisch schetsen
enz.) Je leert omgaan met de tools waar je vervolgens
mooie en uitdagende opdrachten mee gaat maken. De
eindproducten mag je uiteraard mee naar huis nemen.

Met het oog op de toekomst…

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende werkstukken en
toegepaste technieken krijgen hierin een belangrijke
plaats. Dit portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze
aan het einde van de onderbouwperiode. Tijdens de
Tools & Crafts-lessen krijg je zelfs al informatie die zeer
bruikbaar is voor het maken van een eventuele keuze
van de bvv (beroepsvoorbereidende vakken) voor de
bovenbouwperiode.

COOKING CLASS

Koken smaakt naar meer!
Met Cooking Class maak je spelenderwijs kennis met
smaakontwikkeling.

Wat kun je van ons verwachten?

In een (bijna) professionele keuken leren wij jou
de grondbeginselen van het bereiden van gezonde
maaltijden. Deze maaltijden worden door jou, samen met
de andere leerlingen, zelf bereid en uiteraard genuttigd!
Af en toe ga je tijdens de les een gezonde pauzesnack
maken, die in de schoolkantine verkocht worden.

Wat verwachten wij van jou?

Mocht je kiezen voor de Cooking Class, dan kies je
voor het leren koken van gezonde maaltijden en
tussendoortjes. Je daagt je smaakpupillen uit. Eten dat
door jezelf gemaakt is, is immers altijd lekker! Tijdens de
lessen stel jij je open op, je probeert alles en je houdt
je aan de veiligheidsregels die in iedere horeca-keuken
gelden.

Wat gaan we allemaal doen bij de
Cooking Class?
We gaan aan de slag met verschillende
recepten. In deze recepten staat
gezonde voeding altijd centraal. De
recepten zijn speciaal ontwikkeld
voor het concept van de Cooking
Class. Je leert verschillende
smaken combineren.

Uiteraard proef je alles wat je gemaakt hebt, maar ook
medeleerlingen zullen gaan genieten van je kookkunsten.
Wat is er fijner dan op deze leeftijd al een aantal
bijzondere, maar ook gezonde maaltijden leren bereiden!?
Juist! Bovendien leer je bewuste keuzes maken over
het wel en wee van voeding. En het is niet langer een
rommeltje als jij de keuken verlaat, want veilig en netjes
werken staat bij ons hoog in het vaandel.

Met het oog op de toekomst…

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende werkstukken en
toegepaste technieken krijgen hierin een belangrijke
plaats. Dit portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze aan
het einde van de onderbouwperiode.

TECHNOLOGY & DEVELOPMENT

De modernste techniek, gewoon op
de AMS!
Technology & Development is de wereld van de technologie, die
voortdurend verandert.

Wat kun je van ons verwachten?

Voor Technology & Development hebben wij uitdagend
lesmateriaal ontwikkeld. Bij de lessen maken we gebruik
van de nieuwste leermiddelen en de docenten hebben er
zin in om jullie hier mee te laten werken.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent geïnteresseerd in moderne techniek, je houdt
ervan om te experimenteren en om technische problemen
op te lossen.

Wat gaan we allemaal doen bij Technology
& Development?
Eén van de modules binnen T&D gaat over drones. Je
leert hoe een drone werkt en hoe je deze kunt besturen.
De drone waarmee je gaat werken is voorzien van DJItechnologie waar ook professionele drones mee werken.
Mocht je later verder willen in de dronetechniek dan heb
je na het doorlopen van de drone-module al een goede
basis gelegd om mee verder te kunnen.
Robotica is ook een belangrijk onderdeel binnen deze
talentstroom. Je leert hoe een robot werkt en hoe je de
draden op een robot aan moet sluiten. Uiteraard ga je
ook een robot programmeren. Op AMS zijn
verschillende robots waarmee je mag
werken. Het programmeren leer je
spelenderwijs.

Op een experimenteerbord mag je elektronische
schakelingen opbouwen. In de eerste klas doe je dat met
een paar weerstandjes en LEDjes. In klas 2 leer je hoe je
op een microcomputertje LEDs en elektromotortjes kunt
aansturen.
Ook een frame ontwerpen en opbouwen uit aluminium
buizen en koppelstukken hoort bij T&D. Ontwerpen doen
we met 3D techniek. Wie maakt de beste constructie en
hoe zorg je ervoor dat jouw skelter met een elektromotor
kan worden aangedreven? Welk team wint de race met
zelfgemaakte voertuigen?

Met het oog op de toekomst…

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende werkstukken en
toegepaste technieken krijgen hierin een belangrijke
plaats. Dit portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze aan
het einde van de onderbouwperiode.
Welke opleiding je later ook gaat volgen, kennis van
moderne techniek komt overal van pas. Het gaat niet
alleen om de kennis die je opdoet, maar ook om het
ontwikkelen van een manier van denken waardoor je in
staat bent om nieuwe dingen snel op te pakken.

TRAVEL ACADEMY

Ontdek de wereld!
Heb je interesse in verschillende culturen en talen? Vind je het
leuk om te ontdekken welke wereldwonderen er zijn, welke
wereldgerechten je kunt koken of welke talen, sporten en kunst ze
in andere landen hebben? Kies dan voor Travel Academy!

Wat kun je van ons verwachten?

Als je voor Travel Academy kiest volg je de leerroute
meertalig voortgezet onderwijs (MVO). Je krijgt niet alleen
lessen in het Nederlands, maar ook in het Engels en Fries.
De lessen zijn heel gevarieerd. Je kan zelf beslissen wat
je wilt ontdekken over de wereld en de wereldwonderen.
Je krijgt kooklessen waarin je verschillende gerechten
kookt, je krijgt taal- en cultuurlessen en LO in het Fries en
je maakt kennis met de Koreaanse taal en cultuur. Zit je in
havo/havo+ dan krijg je Kunst & Cultuur en wiskunde in
het Engels.

Wat gaan we allemaal doen bij de Travel
Academy?

De lesactiviteiten die binnen Travel Academy worden
aangeboden zijn:
• Wereldkeuken. Je kookt bijvoorbeeld een
Marokkaans gerecht of je maakt juist typische Friese
lekkernijen. Lekker samen koken!
• Wereldwonderen. Je leert over de zeven
wereldwonderen, welke talen erbij horen en wat de
verhalen achter deze bijzondere wonderen zijn. Met
een V-bril stap je zo op de Chinese Muur en kan je de
hele wereld rond!
• Maak kennis met Koreaans. Ken je de bekende K-Pop
jongensband BTS al? Of de populaire meidenband
Blackpink? Deze bands maken de Koreaanse cultuur
populair in andere landen. Ook jij leert in deze lessen
meer over de Koreaanse taal en cultuur.
• Fries en Fryslân. Maak kennis met de Friese taal
en cultuur. Want Fryslân is dochs it moaiste lân fan
d’ierde? Je mag zelf beslissen wat je wilt leren over
Fryslân en kiest zelf een onderwerp (geschiedenis,
natuur, sport, taal of cultuur) Ook leer je over de
Friese sporten: keatsen, fierljeppen, reedriden,
skûtsjesilen, Frysk damjen en de Fryske hynstesport.
En natuurlijk ervaar je zelf ook deze Fryske sporten!
• Wereldkunstenaars. In de wereld is er zoveel moois.
Maar wat vind jij wel en niet mooi en wat is kunst? In
deze lessen leer je over wereldkunstenaars en ga je
zelf ook aan de slag met Art & Culture.

Met het oog op de toekomst...

Alle behaalde resultaten krijgen een plek in je eigen
digitale portfolio. De verschillende werkstukken en
toegepaste technieken krijgen hierin een belangrijke
plaats. Dit portfolio is de basis voor jouw vakkenkeuze aan
het einde van de onderbouwperiode.
Travel Academy draagt bij aan burgerschap en culturele
vorming. Daar bedoelen we mee dat we je helpen
je basiskennis, vaardigheden en houding verder te
ontwikkelen, zodat je straks goed bent voorbereid
op je rol in de maatschappij. Heel handig voor
later, bijvoorbeeld als je stage gaat lopen of voor je
vervolgopleiding. Leerlingen die Travel Academy kiezen
ontvangen na afloop een certificaat.

Praktishce informatie
Praktische
Wij hopen dat je door het bekijken van deze glossy een
duidelijker beeld hebt gekregen van de verschillende
academies. De volgende stap wordt namelijk het maken
van een keuze. Dit is misschien nog lastig, maar je hebt
de mogelijkheid een eerste en een tweede keuze aan te
geven.
Daarnaast hebben we in een aantal GROW XL-modules
ook maar beperkt ruimte en om teleurstellingen te
voorkomen is een tweede keuze aangeven dan ook
handig.
Het maken van de keuze gaan we doen in de laatste les
van de laatste proefronde GROW XL, onder leiding van
een docent. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is je
eigen telefoon of een laptop van school. Voordat je deze
definitieve keuze maakt gaan we ervan uit dat je dit ook
goed hebt doorgesproken met je ouder(s).
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