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Maris Houtrust presenteert

Studio Houtrust

Maris Houtrust
Maris Houtrust maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de
kust van Den Haag. Ons motto is ‘Klein, Veilig, Kansrijk’. Maris Houtrust biedt mavo/havo en
Tweetalig mavo aan.
Maris Houtrust is ruim en licht en heeft een gezellige kantine en een schoolplein met
‘zittrap’ waar je je pauzes doorbrengt. Alle lokalen hebben digitale schoolborden. Er is
een ultramoderne media-/bibliotheek waar je in alle rust kunt werken en een lokaal voor
technologie en techniek met moderne media- en computerapparatuur. Voor toneel is een
aparte ruimte ingericht en voor popmuziek is er een podium en natuurlijk veel instrumenten.

Studio Houtrust
Zit jij in groep 8 en wil jij lessen volgen op
Maris Houtrust? Dan kan dat vanaf nu in
Studio Houtrust!
Wanneer is Studio Houtrust iets voor jou?
•	Als je wilt weten hoe het is om les te krijgen
op het voortgezet onderwijs;
•	Als je 5 weken op woensdagmiddag lessen
wilt volgen op Maris Houtrust.
In welke vakken krijg je les?
•
•
•
•
•

Muziek
Toneel
ICT (Informatietechnologie)
Tweetalig mavo
Art & Design

Studio Houtrust start na de kerstvakantie.
De lessen beginnen om 13.30 uur en
eindigen om 15.30 uur
Woensdag 17 januari
Woensdag 24 januari
Woensdag 7 februari
Woensdag 14 februari
Woensdag 21 februari
Meld je aan via: houtrust@mariscollege.nl
o.v.v. Studio Houtrust
Maris College Houtrust
Tjalie Robinsonduin 74
2566 HD Den Haag
www.mariscollege.nl
Deelname aan de lessen is kosteloos.

Muziek
Heb je altijd al muziek willen maken en in
een band willen spelen? Wil je leren hoe je
goed kunt performen en wil je de sterren
van de hemel zingen? Tijdens muziek leer je
het allemaal! Of je nu al een instrument kunt
bespelen of niet maakt niet uit, iedereen is
van harte welkom. Je kunt kiezen uit drums,
basgitaar, gitaar, keyboard en zang en binnen
een paar weken speel je jouw favoriete song
op hoog niveau! Rock on!
Art&Design
Vind je het leuk om te tekenen en om een
nieuwe techniek te leren? Tijdens Art & Design
ga je etsen. Dit is met een priknaald in een
plastic plaatje een tekening maken. Die gaan
we afdrukken met een etspers. Nieuwsgierig
geworden hoe dat gaat? Meld je dan aan!
Informatietechnologie (ICT)
Wat is software en hoe werkt deze samen
met hardware om z’n taken te volbrengen?
Dit is de vraag die centraal staat in ITC. Naast
het gebruik van bestaande en bekende
softwarepakketten, leer je om in groepen te
werken aan een eigen product. Van idee tot
product: het demonteren van elektronica om

de binnenkant te ontcijferen, is de aanloop
naar een eigen ontwerp. Ben jij benieuwd naar
de binnenkant en werking van apparaten om je
heen? Werk je graag met een computer of wil
je er meer over weten? Wil je samenwerken
om tot een mooi eindproduct te komen? Wil je
werken aan een maatschappelijk probleem en
hiervoor jouw oplossing presenteren? Dan is
Informatietechnologie het vak voor jou!
Toneel
Tijdens deze lessen gaan we aan de slag met
onder andere improvisatietheater. Verzin je
eigen teksten en maak samen een scene.
Spelenderwijs ga je leren samenwerken met
de deelnemers in je groep. Durf jij je eigen
idee los te laten en mee te gaan in het idee van
de ander? Ook werken we met vaste teksten.
Hoe lees en leer je die? Ontwikkel daarin een
personage en speel met andere personages.
Tweetalig mavo
In Tweetalig mavo krijg je 70 procent van de
vakken in het Engels. Hoe is het om les te
krijgen in het Engels? Tijdens Studio Houtrust
maak jij dat mee! Je gaat ervaren hoe snel je
spreekt en denkt in het Engels! Hope to see
you at Studio Houtrust.

